
   
  

 

   

 

 

 

 
 

Rinnakkaistekstit 
 

2. 

Laki  

aluevalvontalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aluevalvontalain (755/2000) 24 a–c, 26, 30 a, 34 a ja 37 §, sellaisina kuin niistä 

ovat 24 a–24 c, 30 a, 34 a ja 37 § laissa 195/2015, sekä  
lisätään uusi 30 b §, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

24 a § 

Nimetyn ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja 
ilmatilan hallintayksikön aluevalvontatehtä-

vät 

 
 
Ilmailulaissa tarkoitettu ilmaliikennepalve-

lujen tarjoaja sekä ilmatilan joustavaa käyttöä 
koskevista yhteisistä säännöistä annetussa 
komission asetuksessa (EY) N:o 2150/2005 
tarkoitettu ilmatilan hallintayksikkö avusta-
vat aluevalvontaviranomaisia hoitamalla täs-
sä laissa tarkoitettuja aluevalvontatehtäviä 
omalla toimialallaan, ei kuitenkaan merkittä-
vää julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtä-
vää. 

24 a § 

Alusliikennepalvelujen tarjoajan, nimetyn il-
maliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmatilan 

hallintayksikön tehtävät 

Alusliikennepalvelulaissa tarkoitettu alus-
liikennepalvelujen tarjoaja ja ilmailulaissa 
tarkoitettu ilmaliikennepalvelujen tarjoaja 
sekä ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista 
yhteisistä säännöistä annetussa komission 
asetuksessa (EY) N:o 2150/2005 tarkoitettu 
ilmatilan hallintayksikkö avustavat alueval-
vontaviranomaisia hoitamalla tässä laissa 
tarkoitettuja tehtäviä omalla toimialallaan, ei 
kuitenkaan merkittävää julkisen vallan käyt-
töä sisältävää tehtävää.  

 
 

24 b § 

Aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta il-
moittaminen 

 
Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmati-

lan hallintayksikön on ilmoitettava sotilas- tai 
rajavartioviranomaiselle havaitsemastaan 
aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta taik-
ka aluerikkomuksen tai alueloukkauksen 
uhasta sekä ryhdyttävä käytettävissään olevin 
keinoin toimenpiteisiin aluerikkomuksen ja 
alueloukkauksen estämiseksi. 

24 b §  

Aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta il-
moittaminen 

Alusliikennepalvelujen tarjoajan, ilmalii-
kennepalvelujen tarjoajan ja ilmatilan hallin-
tayksikön on ilmoitettava sotilas- tai Raja-
vartioviranomaiselle havaitsemastaan alue-
rikkomuksesta ja alueloukkauksesta taikka 
aluerikkomuksen tai alueloukkauksen uhasta 
sekä ryhdyttävä käytettävissään olevin kei-
noin toimenpiteisiin aluerikkomuksen ja 
alueloukkauksen estämiseksi. 



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

24 c § 

Valtion ilma-aluksen aluevalvontatehtävän 
turvaaminen 

Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmati-
lan hallintayksikön on turvattava aluevalvon-
taviranomaisen pyynnöstä ilmatilan esteetön 
käyttö aluevalvontatehtävää suorittavalle val-
tionilma-alukselle. 

Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittami-
sesta säädetään ilmailulain 107 §:ssä. 

24 c § 

Valtion ilma-aluksen ja merialueella tapah-
tuvan aluevalvontatehtävän turvaaminen 

Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ja ilmati-
lan hallintayksikön on turvattava aluevalvon-
taviranomaisen pyynnöstä ilmatilan esteetön 
käyttö aluevalvontatehtävää suorittavalle val-
tionilma-alukselle. 

Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittami-
sesta säädetään ilmailulain 107 §:ssä. 

Liikenneviraston on alusliikennepalvelujen 
tarjoajan avustamana turvattava aluevalvon-
taviranomaisen pyynnöstä merialueen estee-
tön käyttö aluevalvontatehtävää suorittavalle 
valtionalukselle. 

 
26 § 

Vesiliikenteen tilapäinen keskeyttäminen 

Puolustusministeriö voi valtakunnan turval-
lisuuden kannalta välttämättömistä syistä 
enintään seitsemäksi vuorokaudeksi kerral-
laan kieltää vesiliikenteen sellaisella rajoite-
tulla Suomen aluevesien osalla, jolla alueval-
vontaviranomaisen sotilaallisten voimakeino-
jen käyttö tai niiden käyttöön liittyvät vaiku-
tuksiltaan merkittävät harjoitukset voivat 
vaarantaa vesillä liikkuvien turvallisuutta. 

Ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
tekemistä on kuultava merenkulkuviranomai-
sia. Merenkulkuviranomaiset vastaavat 1 
momentissa tarkoitetun päätöksen tiedottami-
sesta asianomaisille ja osallistuvat päätöksen 
toimeenpanoon. 

26 § 

Vesiliikenteen tilapäinen keskeyttäminen 

Puolustusministeriö voi valtakunnan turval-
lisuuden kannalta välttämättömistä syistä 
enintään seitsemäksi vuorokaudeksi kerral-
laan kieltää vesiliikenteen sellaisella rajoite-
tulla Suomen aluevesien osalla, jolla alueval-
vontaviranomaisen sotilaallisten voimakeino-
jen käyttö tai niiden käyttöön liittyvät vaiku-
tuksiltaan merkittävät harjoitukset voivat 
vaarantaa vesillä liikkuvien turvallisuutta. 

Ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
tekemistä on kuultava merenkulkuviranomai-
sia. Puolustusministeriö voi ennen 1 momen-
tissa tarkoitetun päätöksen tekemistä kuulla 
alusliikennepalvelulaissa tarkoitettua aluslii-
kennepalvelujen tarjoajaa. Merenkulkuvi-
ranomaiset vastaavat 1 momentissa tarkoite-
tun päätöksen tiedottamisesta asianomaisille 
ja osallistuvat päätöksen toimeenpanoon. 

Alusliikennepalvelun tarjoaja toteuttaa 
puolustusministeriön tai merenkulkuviran-
omaisten meriliikenteelle määräämät (meri-
liikenteen) rajoitukset ja valvoo niiden toteut-
tamista.  

 
 

 
 
 



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

30 a § 

Aluevalvonnan tilannekuva 

Puolustusvoimien tehtävänä on koota alue-
valvonnan tilannekuvaa Suomen alueellisen 
koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista 
ja sitä koskevaa päätöksentekoa sekä muiden 
viranomaisten tukemista varten tarpeellisista 
aluevalvonnan yhteydessä hankituista tai 
muilta aluevalvontaviranomaisilta sekä vie-
raan valtion viranomaisilta ja kansainvälisiltä 
toimielimiltä saaduista tiedoista. Puolustus-
voimilla on lisäksi oikeus tilannekuvaa var-
ten saada ilmaliikennepalvelun tarjoajalta ja 
lentoaseman pitäjältä tietoja ilmaliikenteestä 
sekä muita aluevalvonnan kannalta merkityk-
sellisiä tietoja. 

 
 
 
 
Tilannekuvatietoihin saa sisältyä henkilö-

tietoja, jos ne liittyvät tässä laissa säädettyi-
hin lupiin tai niitä on tarpeen käsitellä valvot-
taessa lupaehtojen tai tässä laissa säädettyjen 
liikkumis- ja muiden toimintarajoitusten 
noudattamista taikka selvitettäessä epäiltyä 
aluerikkomusta tai alueloukkausta. 

30 a § 

Aluevalvonnan tilannekuva 

Puolustusvoimien tehtävänä on koota alue-
valvonnan tilannekuvaa Suomen alueellisen 
koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista 
ja sitä koskevaa päätöksentekoa sekä muiden 
viranomaisten tukemista varten tarpeellisista 
aluevalvonnan yhteydessä hankituista tai 
muilta aluevalvontaviranomaisilta sekä vie-
raan valtion viranomaisilta ja kansainvälisiltä 
toimielimiltä saaduista tiedoista. Puolustus-
voimilla on lisäksi oikeus tilannekuvaa var-
ten saada ilmaliikennepalvelun tarjoajalta ja 
lentoaseman pitäjältä tietoja ilmaliikenteestä 
sekä muita aluevalvonnan kannalta merkityk-
sellisiä tietoja. Puolustusvoimilla on lisäksi 
oikeus tilannekuvaa varten saada korvauk-
setta alusliikennepalvelujen tarjoajalta tieto-
ja meriliikenteestä sekä muita aluevalvonnan 
kannalta merkityksellisiä tietoja. 

Tilannekuvatietoihin saa sisältyä henkilö-
tietoja, jos ne liittyvät tässä laissa säädettyi-
hin lupiin tai niitä on tarpeen käsitellä valvot-
taessa lupaehtojen tai tässä laissa säädettyjen 
liikkumis- ja muiden toimintarajoitusten 
noudattamista taikka selvitettäessä epäiltyä 
aluerikkomusta tai alueloukkausta. 

 
 
 

(uusi) 30b §  

Tiedon tuottaminen, vaaratilanteiden ennal-
taehkäiseminen ja alusliikenteen turvaami-

nen  

Liikenneviraston tulee alusliikennepalvelu-
jen tarjoajan avustamana tuottaa tieto Suo-
men aluevesillä olevasta ja sinne tulossa ole-
vasta alusliikenteestä, ennaltaehkäistä vaa-
ratilanteita sekä turvata alusliikenteen suju-
minen normaalioloissa, normaaliolojen häi-
riötilanteissa ja poikkeusoloissa. 

 
 
 
 

 



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

34 a § 

Voimakeinojen käytön turvaaminen ilmati-
lassa 

Sen lisäksi, mitä ilmailulaissa säädetään 
ilmatilan käytöstä, ilmaliikennepalvelujen 
tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön on ra-
joitettava ilmatilan käyttöä aluevalvontavi-
ranomaisen pyynnöstä tämän lain 31–33 
§:ssä säädettyjen voimakeinojen käytön tur-
vaamiseksi ja 34 §:ssä säädetyn vihamielisen 
toiminnan torjumiseksi sekä tässä tarkoituk-
sessa varattava ilmatilan esteetön käyttö val-
tionilma-aluksille. 

34 a § 

Voimakeinojen käytön turvaaminen ilmati-
lassa ja merialueella 

Sen lisäksi, mitä ilmailulaissa säädetään 
ilmatilan käytöstä, ilmaliikennepalvelujen 
tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön on ra-
joitettava ilmatilan käyttöä aluevalvontavi-
ranomaisen pyynnöstä tämän lain 31–33 
§:ssä säädettyjen voimakeinojen käytön tur-
vaamiseksi ja 34 §:ssä säädetyn vihamielisen 
toiminnan torjumiseksi sekä tässä tarkoituk-
sessa varattava ilmatilan esteetön käyttö val-
tionilma-aluksille. 

Liikenneviraston on alusliikennepalvelujen 
tarjoajan avustamana alusliikennettä ohjaa-
malla rajoitettava merialueen käyttöä alue-
valvontaviranomaisen päätöksen mukaisesti 
tämän lain 31–33 §:ssä säädettyjen voima-
keinojen käytön turvaamiseksi ja 34 §:ssä 
säädetyn vihamielisen toiminnan torjumiseksi 
sekä tässä tarkoituksessa varattava merialu-
een esteetön käyttö valtionaluksille. 

 
37 § 

Salassa pidettävien tietojen antaminen alue-
valvontatehtävää varten 

Aluevalvontaviranomaisella, ilmaliikenne-
palvelujen tarjoajalla ja ilmatilan hallintayk-
siköllä on oikeus salassapitosäännösten es-
tämättä antaa toisilleen 30 a ja 36 a §:ssä tar-
koitettuja tietoja, joita tiedon saaja tarvitsee 
aluevalvontatehtävässään. 

 
Tiedot saadaan luovuttaa myös teknisen 

käyttöyhteyden avulla. 

37 § 

Salassa pidettävien tietojen antaminen alue-
valvontatehtävää varten 

Aluevalvontaviranomaisella, alusliikenne-
palvelujen tarjoajalla, ilmaliikennepalvelu-
jen tarjoajalla ja ilmatilan hallintayksiköllä 
on oikeus salassapitosäännösten estämättä 
antaa toisilleen 30 a ja 36 a §:ssä tarkoitettuja 
tietoja, joita tiedon saaja tarvitsee alueval-
vontatehtävässään. 

Tiedot saadaan luovuttaa myös teknisen 
käyttöyhteyden avulla. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan           päivänä           

kuuta 20  . 
——— 

 
 
  



   
  

 

   

 

 

 

 

3. 

Laki 

alusliikennepalvelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alusliikennepalvelulain (623/2005) 2, 3, 6, 8–11, 14, 16, 17, 17 a, 18, 18 a, 19, 19 

a, 20, 20 a–c, 21, 22, 22 a, 22 d, 22 f, 23–26, 28, 29 ja 33 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi laeissa 1307/2009, 1237/2011, 225/2012 ja 791/2013, 3 

§ osaksi laeissa 791/2013 ja 1313/2016, 8 § osaksi laissa 1237/2011, 11, 20, 20b, 20 c ja 23 § 
laissa 1237/2011, 17–19 § osaksi laissa 1313/2016, 17 a § laissa 511/2015, 20 a, 22 a ja 22 d § 
laissa 255/2012, 22 f ja 29 § laissa 791/2013, 25 § laissa 1237/2011 sekä 26 ja 28 § osaksi 
laissa 1307/2009, ja 

lisätään uusi 16 a, 18 a ja 19 a §, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic 

Service, VTS) alusliikenteen valvontaa ja oh-
jausta, jolla on valmiudet toimia vuorovaiku-
tuksessa liikenteen kanssa ja reagoida muut-
tuviin liikennetilanteisiin; 

2) toimivaltaisella viranomaisella liikenne- 
ja viestintäministeriötä; 

 
 
3) perustamispäätöksellä päätöstä, jolla 

toimivaltainen viranomainen perustaa aluslii-
kennepalvelun tietylle alueelle; 

4) VTS-viranomaisella Liikennevirastoa;  
 
 
5) VTS-alueella aluetta, joka perustamis-

päätöksellä on vahvistettu VTS-alueeksi ja 
jolla ylläpidetään alusliikennepalvelua; VTS-
alue voidaan jakaa osa-alueisiin tai sektorei-
hin; 

6) VTS-keskuksella keskusta, jossa VTS-
viranomainen ylläpitää alusliikennepalvelua; 

 
7) alusliikenneohjaajalla henkilöä, joka 

suorittaa VTS-keskuksessa alusliikennepal-
veluun kuuluvia tehtäviä ja jolla on tehtävään 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic 

Service, VTS) alusliikenteen valvontaa ja oh-
jausta, jolla on valmiudet toimia vuorovaiku-
tuksessa liikenteen kanssa ja reagoida muut-
tuviin liikennetilanteisiin; 

2) toimivaltaisella viranomaisella Liiken-
teen turvallisuusvirastoa; 

3) alusliikennepalvelun järjestäjällä Lii-
kennevirastoa; 

4) perustamispäätöksellä päätöstä, jolla 
toimivaltainen viranomainen perustaa aluslii-
kennepalvelun tietylle alueelle; 

4) VTS-palveluntarjoajalla; momentin 1 
kohdassa tarkoitetun alusliikennepalvelun 
tarjoajaa;  

5) VTS-alueella aluetta, joka perustamis-
päätöksellä on vahvistettu VTS-alueeksi ja 
jolla ylläpidetään alusliikennepalvelua; VTS-
alue voidaan jakaa osa-alueisiin tai sektorei-
hin; 

6) VTS-keskuksella keskusta, jossa VTS-
palveluntarjoaja ylläpitää alusliikennepalve-
lua; 

7) alusliikenneohjaajalla henkilöä, joka 
suorittaa VTS-keskuksessa alusliikennepal-
veluun kuuluvia tehtäviä ja jolla on tehtävään 



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

vaadittava pätevyys; 
8) VTS-reittisuunnitelmalla alusliikenneoh-

jaajan ja aluksen päällikön sopimaa aluksen 
reittiä VTS-alueella; 

9) VTS-tilannekuvalla VTS-keskuksessa yl-
läpidettävää tilannekuvaa VTS-alueella ole-
vista aluksista ja niiden liikkeistä sekä muista 
liikenteeseen vaikuttavista seikoista;  

10) reititysjärjestelmällä yhden tai useam-
man reitin tai reititystoimenpiteen muodos-
tamaa järjestelmää, jolla pyritään vähentä-
mään onnettomuusriskiä; siihen voi kuulua 
reittijakojärjestelmiä, kaksisuuntaisia reittejä, 
suositeltuja reittejä, kierrettäviä ja vältettäviä 
alueita, rannikkoliikennevyöhykkeitä, liiken-
neympyröitä, varoalueita ja syvävesireittejä 
(DW-reittejä);  

11) onnettomuudella merionnettomuuksien 
ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevassa Kan-
sainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) sään-
nöstössä tarkoitettua onnettomuutta;  

12) avun tarpeessa olevalla aluksella alusta 
sellaisessa tilanteessa, joka saattaa johtaa 
aluksen menettämiseen tai aiheuttaa vaaraa 
ympäristölle tai merenkululle;  

13) suojapaikalla VTS-viranomaisen meri-
hädässä olevien alusten vastaanottamista var-
ten osoittamaa satamaa, sataman osaa tai 
muuta suojaavaa laituri- tai ankkuripaikkaa 
tai mitä tahansa muuta suojaisaa aluetta;  

14) laivaajalla sitä, joka luovuttaa tavaran 
kuljetettavaksi meritse;  

15) liikenteenharjoittajalla alusturvallisuu-
den valvonnasta annetun lain (370/1995) 2 
§:ssä määriteltyä laivanisäntää;  

16) asiamiehellä henkilöä, jolla on valtuu-
det tai lupa toimittaa tietoja aluksen liiken-
teenharjoittajan nimissä;  

17) vaarallisella aineella IMO:n IMDG-
säännöstössä, IBC-säännöstön 17 luvussa, 
IGC-säännöstön 19 luvussa ja IMSBC-
säännöstössä tarkoitettuja vaarallisia aineita;  

18) ympäristöä pilaavalla aineella MAR-
POL 73/78 -yleissopimuksen I liitteessä mää-
riteltyjä öljyjä, mainitun yleissopimuksen II 
liitteessä määriteltyjä haitallisia nestemäisiä 
aineita ja mainitun yleissopimuksen III liit-
teessä määriteltyjä haitallisia aineita;  

19) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella 
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-

vaadittava pätevyys; 
8) VTS-reittisuunnitelmalla alusliikenneoh-

jaajan ja aluksen päällikön sopimaa aluksen 
reittiä VTS-alueella; 

9) VTS-tilannekuvalla VTS-keskuksessa yl-
läpidettävää tilannekuvaa VTS-alueella ole-
vista aluksista ja niiden liikkeistä sekä muista 
liikenteeseen vaikuttavista seikoista;  

10) reititysjärjestelmällä yhden tai useam-
man reitin tai reititystoimenpiteen muodos-
tamaa järjestelmää, jolla pyritään vähentä-
mään onnettomuusriskiä; siihen voi kuulua 
reittijakojärjestelmiä, kaksisuuntaisia reittejä, 
suositeltuja reittejä, kierrettäviä ja vältettäviä 
alueita, rannikkoliikennevyöhykkeitä, liiken-
neympyröitä, varoalueita ja syvävesireittejä 
(DW-reittejä);  

11) onnettomuudella merionnettomuuksien 
ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevassa Kan-
sainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) sään-
nöstössä tarkoitettua onnettomuutta;  

12) avun tarpeessa olevalla aluksella alusta 
sellaisessa tilanteessa, joka saattaa johtaa 
aluksen menettämiseen tai aiheuttaa vaaraa 
ympäristölle tai merenkululle;  

13) suojapaikalla Liikenneviraston merihä-
dässä olevien alusten vastaanottamista varten 
osoittamaa satamaa, sataman osaa tai muuta 
suojaavaa laituri- tai ankkuripaikkaa tai mitä 
tahansa muuta suojaisaa aluetta;  

14) laivaajalla sitä, joka luovuttaa tavaran 
kuljetettavaksi meritse;  

15) liikenteenharjoittajalla alusturvallisuu-
den valvonnasta annetun lain (370/1995) 2 
§:ssä määriteltyä laivanisäntää;  

16) asiamiehellä henkilöä, jolla on valtuu-
det tai lupa toimittaa tietoja aluksen liiken-
teenharjoittajan nimissä;  

17) vaarallisella aineella IMO:n IMDG-
säännöstössä, IBC-säännöstön 17 luvussa, 
IGC-säännöstön 19 luvussa ja IMSBC-
säännöstössä tarkoitettuja vaarallisia aineita;  

18) ympäristöä pilaavalla aineella MAR-
POL 73/78 -yleissopimuksen I liitteessä mää-
riteltyjä öljyjä, mainitun yleissopimuksen II 
liitteessä määriteltyjä haitallisia nestemäisiä 
aineita ja mainitun yleissopimuksen III liit-
teessä määriteltyjä haitallisia aineita;  

19) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella 
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansain-
väliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 
1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen 
myöhemmin tehtyjä muutoksia;  

20) ilmoitusmuodollisuusdirektiivillä jä-
senvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai sata-
mista lähteviä aluksia koskevista ilmoitus-
muodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY 
kumoamisesta annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviä 2010/65/EU sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen;  

21) seurantadirektiivillä alusliikennettä 
koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestel-
män perustamisesta sekä neuvoston asetuk-
sen 93/75/ETY kumoamisesta annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2002/59/EY siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen;  

22) meriliikenteen tilastodirektiivillä tava-
roiden ja matkustajien merikuljetuksia kos-
kevista tilastoista annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiiviä 2009/42/EY;  

23) Schengenin rajasäännöstöllä henkilöi-
den liikkumista rajojen yli koskevasta yhtei-
sön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 562/2006;  

24) turvatoimiin liittyvillä ilmoituksilla 
eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien 
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 
annetussa laissa (485/2004) tarkoitettuja 
aluksen ilmoituksia;  

25) alusjätteisiin liittyvillä ilmoituksilla 
merenkulun ympäristönsuojelulaissa 
(1672/2009) tarkoitettuja aluksen ilmoituk-
sia;  

26) SafeSeaNet -järjestelmällä seurantadi-
rektiivissä tarkoitettua unionin merenkulun 
tiedonvaihtojärjestelmää, joka koostuu ko-
mission hallinnoimasta keskusjärjestelmästä 
ja jäsenvaltioiden kansallisista järjestelmistä;  

27) säännöllisellä liikenteellä sarjaa mat-
koja, jotka liikennöidään kahden tai useam-
man saman sataman välillä joko julkaistun 
aikataulun mukaisesti tai niin säännöllisesti 
tai usein, että matkoista muodostuu järjes-
telmällinen sarja. 

käisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansain-
väliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 
1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen 
myöhemmin tehtyjä muutoksia;  

20) ilmoitusmuodollisuusdirektiivillä jä-
senvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai sata-
mista lähteviä aluksia koskevista ilmoitus-
muodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY 
kumoamisesta annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviä 2010/65/EU sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen;  

21) seurantadirektiivillä alusliikennettä 
koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestel-
män perustamisesta sekä neuvoston asetuk-
sen 93/75/ETY kumoamisesta annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2002/59/EY siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen;  

22) meriliikenteen tilastodirektiivillä tava-
roiden ja matkustajien merikuljetuksia kos-
kevista tilastoista annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiiviä 2009/42/EY;  

23) Schengenin rajasäännöstöllä henkilöi-
den liikkumista rajojen yli koskevasta yhtei-
sön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 562/2006;  

24) turvatoimiin liittyvillä ilmoituksilla 
eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien 
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 
annetussa laissa (485/2004) tarkoitettuja 
aluksen ilmoituksia;  

25) alusjätteisiin liittyvillä ilmoituksilla 
merenkulun ympäristönsuojelulaissa 
(1672/2009) tarkoitettuja aluksen ilmoituk-
sia;  

26) SafeSeaNet -järjestelmällä seurantadi-
rektiivissä tarkoitettua unionin merenkulun 
tiedonvaihtojärjestelmää, joka koostuu ko-
mission hallinnoimasta keskusjärjestelmästä 
ja jäsenvaltioiden kansallisista järjestelmistä;  

27) säännöllisellä liikenteellä sarjaa mat-
koja, jotka liikennöidään kahden tai useam-
man saman sataman välillä joko julkaistun 
aikataulun mukaisesti tai niin säännöllisesti 
tai usein, että matkoista muodostuu järjes-
telmällinen sarja.  
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3 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Suomen vesialueella 
ja Saimaan kanavan vuokra-alueella ylläpi-
dettävään alusliikennepalveluun ja alusliiken-
teen tilapäiseen ohjaamiseen erityistilanteis-
sa. 

Lakia sovelletaan myös VTS-viranomaisen 
suorittamaan, Suomen vesialueen ulkopuolel-
le perustettujen alusten pakollisten ilmoittau-
tumisjärjestelmien ja reititysjärjestelmien 
noudattamisen valvontaan. 

Lakia sovelletaan merenkulun tiedonhallin-
taan ja ilmoitusvelvollisuuksiin, jotka koske-
vat Suomen satamissa käyviä meriliikentees-
sä olevia aluksia.  

Lakia ei kuitenkaan sovelleta, ellei tässä 
laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä 
tai määräyksissä tai tässä laissa tarkoitetuissa 
alusliikennepalveluun osallistumista tai il-
moitusvelvollisuuksia koskevissa säännök-
sissä toisin säädetä: 

1) sota-aluksiin, puolustusvoimien aluk-
siin, rajavartiolaitoksen aluksiin eikä muiden 
viranomaisten aluksiin, joita ei käytetä kau-
pallisiin palveluihin; 

2) kalastusaluksiin, perinnealuksiin, alle 
45 metriä pitkiin huvialuksiin;  

3) hinaajiin silloin, kun ne siirtyvät ilman 
lastia ja hinattavaa kahden suomalaisen sa-
taman välillä.  

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään 
alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, satama-
alueella alusliikenteen valvontaa ja ohjausta 
saavat harjoittaa myös satamanpitäjät. 

Aluksen turvatoimiin, alusjätteisiin, luotsa-
ukseen, tullaukseen ja Schengenin rajasään-
nöstöön liittyvistä ilmoituksista säädetään 
erikseen. 

3 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Suomen vesialueella 
ja Saimaan kanavan vuokra-alueella ylläpi-
dettävään alusliikennepalveluun ja alusliiken-
teen tilapäiseen ohjaamiseen erityistilanteis-
sa. 

Lakia sovelletaan myös VTS-
palveluntarjoajan suorittamaan, Suomen ve-
sialueen ulkopuolelle perustettujen alusten 
pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien ja rei-
titysjärjestelmien noudattamisen valvontaan. 

Lakia sovelletaan merenkulun tiedonhallin-
taan ja ilmoitusvelvollisuuksiin, jotka koske-
vat Suomen satamissa käyviä meriliikentees-
sä olevia aluksia.  

Lakia ei kuitenkaan sovelleta, ellei tässä 
laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä 
tai määräyksissä tai tässä laissa tarkoitetuissa 
alusliikennepalveluun osallistumista tai il-
moitusvelvollisuuksia koskevissa säännök-
sissä toisin säädetä: 

1) sota-aluksiin, puolustusvoimien aluk-
siin, Rajavartiolaitoksen aluksiin eikä mui-
den viranomaisten aluksiin, joita ei käytetä 
kaupallisiin palveluihin; 

2) kalastusaluksiin, perinnealuksiin, alle 
45 metriä pitkiin huvialuksiin;  

3) hinaajiin silloin, kun ne siirtyvät ilman 
lastia ja hinattavaa kahden suomalaisen sa-
taman välillä.  

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään 
alusliikennepalvelun ylläpitämisestä, satama-
alueella alusliikenteen valvontaa ja ohjausta 
saavat harjoittaa myös satamanpitäjät. 

Aluksen turvatoimiin, alusjätteisiin, luotsa-
ukseen, tullaukseen ja Schengenin rajasään-
nöstöön liittyvistä ilmoituksista säädetään 
erikseen.  

 
6 § 

Navigointiapu 

Navigointiapua annetaan tunnistetulle aluk-
selle sen pyynnöstä tai VTS-viranomaisen 
havaitessa sen tarpeelliseksi vaikeissa me-
renkulullisissa tilanteissa tai sää- ja jää-

6 § 

Navigointiapu 

Navigointiapua annetaan tunnistetulle aluk-
selle sen pyynnöstä tai VTS-
palveluntarjoajan havaitessa sen tarpeelli-
seksi vaikeissa merenkulullisissa tilanteissa 
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olosuhteissa. Navigointiapu on vain päämää-
rähakuista ja ohjeellista. 

VTS-viranomaisen viestissä alukselle tulee 
ilmetä aluksen nimi, milloin navigointiapu 
alkaa ja loppuu sekä havaintoväline, johon 
navigointiapu perustuu. Lisäksi alusliikenne-
ohjaajan ja aluksen päällikön tulee sopia yh-
teydenpidon menettelytavoista sekä aluksen 
VTS-reittisuunnitelmasta VTS-alueella. 

Navigointiapuna voidaan antaa: 
1) tietoja aluksen suunnasta ja nopeudesta;  
2) tietoja aluksen sijainnista väylälinjan tai 

VTS-reittisuunnitelman mukaisen käännös-
pisteen suhteen; 

 
3) tietoja aluksen läheisyydessä olevien 

muiden alusten sijainnista, tunnistetiedoista 
ja aikeista; sekä 

4) varoituksia tietylle alukselle. 

tai sää- ja jääolosuhteissa. Navigointiapu on 
vain päämäärähakuista ja ohjeellista. 

VTS-palveluntarjoajan viestissä alukselle 
tulee ilmetä aluksen nimi, milloin navigoin-
tiapu alkaa ja loppuu sekä havaintoväline, jo-
hon navigointiapu perustuu. Lisäksi aluslii-
kenneohjaajan ja aluksen päällikön tulee so-
pia yhteydenpidon menettelytavoista sekä 
aluksen VTS-reittisuunnitelmasta VTS-
alueella. 

Navigointiapuna voidaan antaa: 
1) tietoja aluksen suunnasta ja nopeudesta;  
2) tietoja aluksen sijainnista väylälinjan tai 

VTS-reittisuunnitelman mukaisen käännös-
pisteen suhteen; 

3) tietoja aluksen läheisyydessä olevien 
muiden alusten sijainnista, tunnistetiedoista 
ja aikeista; sekä 

4) varoituksia tietylle alukselle. 
 

8 § 

Perustamispäätös 

Toimivaltainen viranomainen perustaa 
alusliikennepalvelun tietylle alueelle. Ennen 
alusliikennepalvelun perustamista toimival-
taisen viranomaisen on selvitettävä sen tar-
peellisuus. Tässä tarkoituksessa on selvitettä-
vä: 

1) alusliikennepalvelun turvallisuutta ja te-
hokkuutta edistävät vaikutukset sekä viran-
omaisten välinen yhteistyö ja muut aluslii-
kenteeseen liittyvät palvelut alueella; sekä 

 
2) alueella olevat reititysjärjestelmät, nope-

usrajoitukset ja muut liikennettä ohjaavat tai 
rajoittavat seikat.  

Perustamispäätöksessä on vahvistettava: 
1) alusliikennepalvelua ylläpitävä VTS-

viranomainen; 
2) yhteistoimintasopimus, jos alusliikenne-

palvelua ylläpidetään 16 §:n mukaisesti yh-
teistyössä muun viranomaisen tai satamanpi-
täjän kanssa; 

3) annettavat alusliikennepalvelut ja missä 
laajuudessa niitä annetaan; 

4) VTS-alue sekä pakolliset ilmoittautu-
mispisteet ja reitit; 

5) VTS-viranomaisen henkilöstön vähim-

8 §  

Perustamispäätös 

Toimivaltainen viranomainen perustaa 
alusliikennepalvelun tietylle alueelle. Ennen 
alusliikennepalvelun perustamista toimival-
taisen viranomaisen on selvitettävä sen tar-
peellisuus. Tässä tarkoituksessa on selvitettä-
vä: 

1) alusliikennepalvelun turvallisuutta ja te-
hokkuutta edistävät vaikutukset sekä viran-
omaisten ja VTS-palveluntarjoajan välinen 
yhteistyö ja muut alusliikenteeseen liittyvät 
palvelut alueella; sekä 

2) alueella olevat reititysjärjestelmät, nope-
usrajoitukset ja muut liikennettä ohjaavat tai 
rajoittavat seikat.  

Perustamispäätöksessä on vahvistettava: 
1) alusliikennepalvelua ylläpitävä VTS-

palveluntarjoaja; 
2) yhteistoimintasopimus, jos alusliikenne-

palvelua ylläpidetään 16 §:n mukaisesti yh-
teistyössä muun viranomaisen tai satamanpi-
täjän kanssa; 

3) annettavat alusliikennepalvelut ja missä 
laajuudessa niitä annetaan; 

4) VTS-alue sekä pakolliset ilmoittautu-
mispisteet ja reitit; 

5) VTS-palveluntarjoajan henkilöstön vä-
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mäislukumäärä ja pätevyydet; 
6) VTS-viranomaisen toimintatavat ja toi-

minta-ajat; 
7) VTS-keskuksen sijainti sekä VTS-

keskuksen ja VTS-alueen tekniset järjestel-
mät; sekä 

8) alusliikennepalvelun edellyttämät alus-
ten ilmoittautumista koskevat tarkemmat 
määräykset ja käytettävät radiokanavat. 

 
 
Toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa 

VTS-alueen sektoreille ja osa-alueille eri 
alusliikennepalveluja. 

himmäislukumäärä ja pätevyydet; 
6) VTS-palveluntarjoajan toimintatavat ja 

toiminta-ajat; 
7) VTS-keskuksen sijainti sekä VTS-

keskuksen ja VTS-alueen tekniset järjestel-
mät;  

8) alusliikennepalvelun edellyttämät alus-
ten ilmoittautumista koskevat tarkemmat 
määräykset ja käytettävät radiokanavat; sekä 

9) edellä 7 §:ssä säädetyt pysyvät liikenne-
järjestelyt.  

Toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa 
VTS-alueen sektoreille ja osa-alueille eri 
alusliikennepalveluja. 

 
9 § 

Perustamispäätöksen muuttaminen tai pe-
ruuttaminen 

Toimivaltainen viranomainen voi VTS-
viranomaisen esityksestä muuttaa perusta-
mispäätöstä tai peruuttaa sen. 

Toimivaltainen viranomainen voi lisäksi 
muuttaa perustamispäätöstä tai peruuttaa sen, 
jos alusliikennepalvelua ei ylläpidetä perus-
tamispäätöksen mukaisesti. 

9 § 

Perustamispäätöksen muuttaminen tai pe-
ruuttaminen 

Toimivaltainen viranomainen voi VTS-
palveluntarjoajan esityksestä muuttaa perus-
tamispäätöstä tai peruuttaa sen. 

Toimivaltainen viranomainen voi lisäksi 
muuttaa perustamispäätöstä tai peruuttaa sen, 
jos alusliikennepalvelua ei ylläpidetä perus-
tamispäätöksen mukaisesti. 

 
10 § 

Perustamispäätöksestä, sen muuttamisesta 
tai peruuttamisesta tiedottaminen 

VTS-viranomaisen on tiedotettava kansalli-
sissa ja kansainvälisissä VTS-julkaisuissa 
alusliikennepalvelun perustamispäätöksestä, 
sen muuttamisesta tai sen peruuttamisesta. 

10 § 

Perustamispäätöksestä, sen muuttamisesta 
tai peruuttamisesta tiedottaminen 

Toimivaltaisen viranomaisen on tiedotetta-
va kansallisissa ja kansainvälisissä VTS-
julkaisuissa alusliikennepalvelun perustamis-
päätöksestä, sen muuttamisesta tai sen pe-
ruuttamisesta. 

Toimivaltainen viranomainen voi antaa 
edellä 1 momentissa säädetyn tiedotusvelvol-
lisuuden VTS-palveluntarjoajan tehtäväksi 8 
§:ssä säädetyssä perustamispäätöksessä. 

 
 

11 § 

Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikka-
koulutus 

Alusliikenneohjaajalla tulee olla sellainen 

11 §  

Alusliikenneohjaajan pätevyys ja työpaikka-
koulutus 

Alusliikenneohjaajalla tulee olla sellainen 
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pätevyys, että hän pystyy alusliikennepalve-
lun turvalliseen ja tehokkaaseen hoitamiseen. 

Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö, 
jolla on voimassa oleva Liikenteen turvalli-
suusviraston myöntämä alusliikenneohjaajan 
pätevyystodistus ja joka on suorittanut alus-
liikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen. 
VTS-viranomainen tekee pätevyystodistuk-
seen merkinnän suoritetusta työpaikkakoulu-
tuksesta. 

VTS-viranomaisella on oltava työpaikka-
koulutuksen ylläpitoa ja kehittämistä varten 
laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä on annet-
tava Liikenteen turvallisuusviraston arvioita-
vaksi vähintään kerran viidessä vuodessa. 

Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuk-
sen ylläpitoa ja kehittämistä varten laaditusta 
laatujärjestelmästä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

pätevyys, että hän pystyy alusliikennepalve-
lun turvalliseen ja tehokkaaseen hoitamiseen. 

Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö, 
jolla on voimassa oleva Liikenteen turvalli-
suusviraston myöntämä alusliikenneohjaajan 
pätevyystodistus ja joka on suorittanut alus-
liikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen. VTS-
palveluntarjoaja tekee pätevyystodistukseen 
merkinnän suoritetusta työpaikkakoulutuk-
sesta. 

VTS-palveluntarjoajalla on oltava työpaik-
kakoulutuksen ylläpitoa ja kehittämistä var-
ten laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä on an-
nettava Liikenteen turvallisuusviraston arvi-
oitavaksi vähintään kerran viidessä vuodessa. 

Alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuk-
sen ylläpitoa ja kehittämistä varten laaditusta 
laatujärjestelmästä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
14 § 

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen 
voimassaolo ja uusiminen 

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus 
myönnetään määräajaksi, enintään viideksi 
vuodeksi, ja se voidaan hakemuksesta uusia.  

Pätevyystodistuksen uusimisen edellytyk-
senä on, että hakija osoittaa säilyttäneensä 
ammattitaitonsa ja että hän on suorittanut hy-
väksytysti alusliikenneohjaajan ammatillisen 
täydennyskoulutuksen. 

VTS-viranomaisen tulee suorittaa vuosit-
tain pätevyyden ja osaamisen arviointia ja 
tehdä siitä merkintä pätevyystodistukseen. 
Jos henkilö on yhtäjaksoisesti poissa yli 12 
kuukautta työstä, johon hän on saanut kel-
puutusmerkinnän, tulee hänen ennen työn 
uudelleen aloittamista suorittaa hyväksytysti 
työpaikkakoulutusjakso. 

Pätevyystodistuksen uusimiseen liittyvästä 
pätevyyden ja osaamisen arvioinnista, työ-
paikkakoulutuksesta sekä ammatillisesta täy-
dennyskoulutuksesta säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

14 § 

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen 
voimassaolo ja uusiminen 

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus 
myönnetään määräajaksi, enintään viideksi 
vuodeksi, ja se voidaan hakemuksesta uusia.  

Pätevyystodistuksen uusimisen edellytyk-
senä on, että hakija osoittaa säilyttäneensä 
ammattitaitonsa ja että hän on suorittanut hy-
väksytysti alusliikenneohjaajan ammatillisen 
täydennyskoulutuksen. 

VTS-palveluntarjoajan tulee suorittaa vuo-
sittain pätevyyden ja osaamisen arviointia ja 
tehdä siitä merkintä pätevyystodistukseen. 
Jos henkilö on yhtäjaksoisesti poissa yli 12 
kuukautta työstä, johon hän on saanut kel-
puutusmerkinnän, tulee hänen ennen työn 
uudelleen aloittamista suorittaa hyväksytysti 
työpaikkakoulutusjakso. 

Pätevyystodistuksen uusimiseen liittyvästä 
pätevyyden ja osaamisen arvioinnista, työ-
paikkakoulutuksesta sekä ammatillisesta täy-
dennyskoulutuksesta säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
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16 § 

Alusliikennepalvelun ylläpito 

VTS-viranomaisen tulee ylläpitää aluslii-
kennepalvelua VTS-alueellaan tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten sekä 8 
§:ssä tarkoitetun perustamispäätöksen mukai-
sesti sekä valvoa ja ohjata alusliikennettä 
VTS-keskuksessa ylläpidettävän tilanneku-
van perusteella. VTS-viranomaisen tulee 
varmistua VTS-alueensa palvelutason riittä-
vyydestä liikenteen suhteen. 

VTS-viranomainen voi yhteistoimintaso-
pimuksen nojalla ylläpitää alusliikennepalve-
lua yhteistyössä muiden viranomaisten tai sa-
tamanpitäjien kanssa. VTS-viranomainen 
vastaa siinäkin tapauksessa alusliikennepal-
velun ylläpitämisestä. 

Alusliikenneohjaajaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä. 

 
VTS-viranomaisen on tallennettava VTS-

alueen tilannekuva ja siihen liittyvä VHF-
radioliikenne. Tallenteita on säilytettävä 30 
vuorokautta. Tallenteiden julkisuudesta on 
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999) sää-
detään. 

16 § 

Alusliikennepalvelun ylläpito 

VTS-palveluntarjoajan tulee ylläpitää alus-
liikennepalvelua VTS-alueellaan tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten sekä 8 
§:ssä tarkoitetun perustamispäätöksen mukai-
sesti sekä valvoa ja ohjata alusliikennettä 
VTS-keskuksessa ylläpidettävän tilanneku-
van perusteella. VTS-palveluntarjoajan tulee 
varmistua VTS-alueensa palvelutason riittä-
vyydestä liikenteen suhteen. 

VTS-palveluntarjoaja voi yhteistoiminta-
sopimuksen nojalla ylläpitää alusliikennepal-
velua yhteistyössä viranomaisten tai sata-
manpitäjien kanssa. VTS-palveluntarjoaja 
vastaa siinäkin tapauksessa alusliikennepal-
velun ylläpitämisestä. 

Alusliikenneohjaajaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä hänen suorittaessaan lain nojalla hänelle 
säädettyjä tehtäviä. 

VTS-palveluntarjoajan on tallennettava 
VTS-alueen tilannekuva ja siihen liittyvä 
VHF-radioliikenne. Tallenteita on säilytettä-
vä 30 vuorokautta. Tallenteiden julkisuudesta 
on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään.   

VTS-palveluntarjoajan on huolehdittava 
käyttämiinsä viestintäverkkoihin ja tietojär-
jestelmiin kohdistuvien riskien hallinnasta. 

Liikennevirasto vastaa liikenteenohjaus-
palvelujen järjestämisestä hallinnoimillaan 
vesiväylillä ottaen huomioon toimivaltaisen 
viranomaisen edellä 8 §:ssä säädetyn perus-
tamispäätöksen. 

 
 

(uusi) 16 a §  

Meritilannekuva 

Liikenneviraston tulee tuottaa ajantasaista 
meriliikenteen tilannekuvaa alusliikennepal-
velujen tarjoajan avustamana puolustus- ja 
turvallisuusviranomaisille. 
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17 § 

Alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen erityis-
tilanteissa 

VTS-viranomainen voi tarvittaessa poik-
keavien sää-, jää- tai vedenkorkeusolosuhtei-
den vuoksi tai VTS-alueella olevan erikois-
kuljetuksen taikka meripelastustapahtuman 
tai muun liikennettä rajoittavan tai vaaranta-
van seikan vuoksi tilapäisesti määrätä: 

1) vesialueen, väylän tai väylän osan suljet-
tavaksi tai avattavaksi;  

2) aluksia ankkurointipaikalle tai takaisin 
laituriin; sekä 

3) nopeusrajoituksia vesialueella tai väyläl-
lä. 

 
 
 
 
Toimenpiteistä on tiedotettava välittömästi 

VTS-alueella oleville tai sinne matkalla ole-
ville aluksille sekä asianomaiselle satamanpi-
täjälle. 

17 § 

Alusliikenteen tilapäinen ohjaaminen erityis-
tilanteissa 

Liikennevirasto voi poikkeavien sää-, jää- 
tai vedenkorkeusolosuhteiden vuoksi tai 
VTS-alueella olevan erikoiskuljetuksen taik-
ka meripelastustapahtuman tai muun liiken-
nettä rajoittavan tai vaarantavan seikan vuok-
si määrätä: 

1) vesialueen, väylän tai väylän osan suljet-
tavaksi tai avattavaksi;  

2) aluksia ankkurointipaikalle tai takaisin 
laituriin; sekä 

3) nopeusrajoituksia vesialueella tai väyläl-
lä. 

Liikenneviraston on tiedotettava päätökses-
tään välittömästi VTS-palveluntarjoajalle, 
jotta se voi tehdä tarvittavat toimenpiteet 
päätöksen täytäntöön panemiseksi. VTS-
palveluntarjoajan on tiedotettava toimenpi-
teistä välittömästi VTS-alueella oleville tai 
sinne matkalla oleville aluksille sekä asian-
omaiselle satamanpitäjälle.  

VTS-palveluntarjoaja voi tehdä omasta 
aloitteestaan 1 momentin mukaisen päätök-
sen poikkeavien sää-, jää- tai vedenkorkeus-
olosuhteiden vuoksi, VTS-alueella olevan 
erikoiskuljetuksen taikka meripelastustapah-
tuman tai muun liikennettä rajoittavan tai 
vaarantavan seikan vuoksi enintään yhden 
vuorokauden ajaksi. VTS-palveluntarjoajan 
on välittömästi ilmoitettava Liikennevirastol-
le päätöksestään. Liikenneviraston on tehtä-
vä päätös toimenpiteen keskeyttämisestä tai 
jatkamisesta ilman aiheetonta viivytystä. 

 
 

17 a § 

VTS-viranomaisen kielto-oikeus 

VTS-viranomaisella on Suomea sitovien 
kansainvälisten velvoitteiden, Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan no-
jalla annettujen päätösten, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan 
nojalla annettujen asetusten, eräiden Suomel-
le Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan 

17 a §  

Kielto-oikeus 

Liikennevirastolla on Suomea sitovien kan-
sainvälisten velvoitteiden, Euroopan unionis-
ta tehdyn sopimuksen 29 artiklan nojalla an-
nettujen päätösten, Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan nojalla 
annettujen asetusten, eräiden Suomelle Yh-
distyneiden Kansakuntien ja Euroopan unio-
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unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyt-
tämisestä annetun lain (659/1967) nojalla an-
netun asetuksen tai varojen jäädyttämisestä 
terrorismin torjumiseksi annetun lain 
(325/2013) nojalla tehdyn jäädyttämispäätök-
sen taikka viranomaisen määräämän aluksen 
kulkua koskevan rajoitteen toimeenpanemi-
seksi oikeus kieltää: 

1) alusta saapumasta VTS-alueelle tai pois-
tumasta VTS-alueelta; 

2) tulemasta satamaan tai ankkuroimasta; 
3) lähtemästä satamasta tai ankkuripaikalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimenpiteistä on tiedotettava tarpeen mu-

kaan välittömästi 24 §:ssä mainituille virka-
apuviranomaisille sekä ulkoasiainministeriöl-
le. 

nin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämi-
sestä annetun lain (659/1967) nojalla annetun 
asetuksen tai varojen jäädyttämisestä terro-
rismin torjumiseksi annetun lain (325/2013) 
nojalla tehdyn jäädyttämispäätöksen taikka 
viranomaisen määräämän aluksen kulkua 
koskevan rajoitteen toimeenpanemiseksi oi-
keus kieltää  

1) alusta saapumasta VTS-alueelle tai pois-
tumasta VTS-alueelta; 

2) tulemasta satamaan tai ankkuroimasta; 
3) lähtemästä satamasta tai ankkuripaikalta; 
4) jäämästä VTS-alueelle, satamaan tai 

ankkuripaikalle. 
Liikenneviraston on välittömästi ilmoitetta-

va VTS-palveluntarjoajalle kiellosta tai ra-
joituksesta, jotta VTS-palveluntarjoaja voi 
antaa päätöksen toimeenpanemiseksi tarpeel-
liset määräykset alukselle sen varmistami-
seksi, että aluksen kulkuun puututaan ottaen 
huomioon vallitsevat olosuhteet ja vaaran-
tamatta muuta alusliikennettä. VTS-
palveluntarjoajan tulee ilmoittaa alukselle 
siihen kohdistuvista toimista mahdollisim-
man pian saatuaan tiedon Liikennevirastolta, 
kuitenkin viimeistään silloin, kun alus tekee 
ilmoituksen aikomuksestaan saapua VTS-
alueelle tai poistua VTS-alueelta, ilmoituksen 
tulostaan satamaan tai aikeistaan ankkuroi-
da tai ilmoituksen lähdöstään satamasta tai 
ankkuripaikalta.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kiellon te-
hostamiseksi Liikennevirastolla on oikeus an-
taa luotsaus- tai jäänmurtopalveluja tuotta-
valle yritykselle määräyksiä. 

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun 
kiellon tehostamiseksi, taikka aluksesta joh-
tuvasta muusta, meriliikennettä, ympäristöä 
taikka turvallisuutta vaarantavasta syystä 
taikka toisen toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä, Liikennevirastolla on oikeus mää-
rätä alus siirrettäväksi. Kustannukset siirtä-
misestä kantaa aluksen omistaja tai lai-
vanisäntä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista toimen-
piteistä on tiedotettava tarpeen mukaan välit-
tömästi 24 §:ssä mainituille virka-
apuviranomaisille sekä ulkoasiainministeri-
ölle. 
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18 § 

VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuudet 

VTS-viranomaisen on ilmoitettava asian-
omaisille merenkulku-, meripelastus-, ympä-
ristö-, aluevalvonta-, poliisi- tai tulliviran-
omaisille sekä asianomaisille satamanpitäjille 
havaitsemistaan tai sille ilmoitetuista tiettyä 
alusta koskevista aluksen tai siinä olevien 
ihmisten turvallisuuteen, meripelastukseen, 
ympäristönsuojeluun tai alue- taikka tullival-
vontaan liittyvistä olennaisista seikoista. 

VTS-viranomaisen tulee toimittaa aluksen 
suunnitellun reitin varrella sijaitsevien Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden asianomaisil-
le VTS-viranomaisille olennaiset tiedot sel-
laisista aluksista, joiden katsotaan aiheutta-
van vaaraa merenkululle tai uhan merenkulun 
tai ihmisten turvallisuudelle tai ympäristölle. 

 
VTS-viranomaisen velvollisuudesta vas-

taanottaa alusten luotsinkäyttöä koskevat il-
moitukset ja ilmoittaa Liikenteen turvalli-
suusvirastolle luotsauslain (940/2003) nou-
dattamiseen liittyvistä havainnoistaan sääde-
tään mainitussa laissa.  

VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuuksis-
ta säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

18 § 

VTS-palveluntarjoajan ilmoitusvelvollisuudet 

VTS-palveluntarjoajan on ilmoitettava asi-
anomaisille merenkulku-, meripelastus-, ym-
päristö-, aluevalvonta-, poliisi- tai tulliviran-
omaisille sekä asianomaisille satamanpitäjille 
havaitsemistaan tai sille ilmoitetuista tiettyä 
alusta koskevista aluksen tai siinä olevien 
ihmisten turvallisuuteen, meripelastukseen, 
ympäristönsuojeluun tai alue- taikka tullival-
vontaan liittyvistä olennaisista seikoista. 

VTS-palveluntarjoajan tulee toimittaa aluk-
sen suunnitellun reitin varrella sijaitsevien 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden asianomai-
sille VTS-viranomaisille olennaiset tiedot 
sellaisista aluksista, joiden katsotaan aiheut-
tavan vaaraa merenkululle tai uhan merenku-
lun tai ihmisten turvallisuudelle tai ympäris-
tölle. 

VTS-palveluntarjoajan velvollisuudesta 
vastaanottaa alusten luotsinkäyttöä koskevat 
ilmoitukset ja ilmoittaa Liikenteen turvalli-
suusvirastolle luotsauslain (940/2003) nou-
dattamiseen liittyvistä havainnoistaan sääde-
tään mainitussa laissa. 

VTS-palveluntarjoajan ilmoitusvelvolli-
suuksista säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

 
 

(uusi) 18 a §  

Tietoturvaan liittyvistä häiriöistä ilmoittami-
nen 

VTS-palveluntarjoajan on ilmoitettava vii-
pymättä Liikenteen turvallisuusvirastolle sen 
käyttämiin viestintäverkkoihin tai tietojärjes-
telmiin kohdistuvasta merkittävästä tietotur-
vallisuuteen liittyvästä häiriöstä.  

Jos häiriöstä ilmoittaminen on yleisen edun 
mukaista, Liikenteen turvallisuusvirasto voi 
velvoittaa palvelun tarjoajan tiedottamaan 
asiasta tai kuultuaan ilmoitusvelvollista tie-
dottaa asiasta itse.  

Liikenteen turvallisuusviraston on arvioita-
va, koskeeko 1 momentissa tarkoitettu häiriö 
muita Euroopan unionin jäsenvaltioita ja il-
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moitettava tarvittaessa muille asiaan liittyvil-
le jäsenvaltioille. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 
tarkempia määräyksiä siitä, milloin 1 mo-
mentissa tarkoitettu häiriö on merkittävä, se-
kä ilmoituksen sisällöstä, muodosta ja toimit-
tamisesta. 

Liikenteen turvallisuusvirastolla on salas-
sapitosäännösten ja muiden tietojenluovut-
tamista koskevien rajoitusten estämättä oike-
us luovuttaa tässä pykälässä säädettyjen teh-
täviensä hoitamisen yhteydessä saamansa tai 
laatimansa asiakirja sekä ilmaista salassa 
pidettävä tieto Viestintävirastolle, jos se on 
välttämätöntä tietoturvallisuuteen liittyvien 
tehtävien hoitamiseksi. 

 
19 §  

VTS-viranomaisen toimintakäsikirja 

VTS-viranomaisen on pidettävä toiminta-
käsikirjaa, jossa on määritelty VTS-
keskuksen toiminnan ja teknisten järjestelmi-
en ylläpitämiseen liittyvät tehtävät ja toimen-
piteet sekä varautuminen alusliikennepalve-
lun ylläpitämiseen poikkeustilanteissa. 

 
Toimintakäsikirjassa on määriteltävä luot-

sauslaissa säädettyjä velvoitteita koskevat 
menettelytavat, ilmoituskäytännöt ja yhteis-
työ Liikenteen turvallisuusviraston ja luot-
sauslaissa tarkoitetun luotsausyhtiön kanssa. 

19 § 

VTS-palveluntarjoajan toimintakäsikirja 

VTS-palveluntarjoajan on pidettävä toimin-
takäsikirjaa, jossa on määritelty VTS-
keskuksen toiminnan ja teknisten järjestelmi-
en ylläpitämiseen liittyvät tehtävät ja toimen-
piteet sekä varautuminen alusliikennepalve-
lun ylläpitämiseen myös poikkeusoloissa ja 
normaaliolojen häiriötilanteissa. 

Toimintakäsikirjassa on määriteltävä luot-
sauslaissa säädettyjä velvoitteita koskevat 
menettelytavat, ilmoituskäytännöt ja yhteis-
työ Liikenteen turvallisuusviraston ja luot-
sauslaissa tarkoitetun luotsausyhtiön kanssa. 

 
 

(uusi) 19 a 

Varautuminen poikkeusoloihin ja normaa-
liolojen häiriötilanteisiin 

Tämän lain 2 §:ssä tarkoitetun VTS-
palveluntarjoajan on varauduttava poikkeus-
oloihin osallistumalla valmiussuunnitteluun 
ja valmistelemalla etukäteen poikkeusoloissa 
ja normaaliolojen häiriötilanteissa tapahtuvaa 
toimintaa.  

VTS-palvelun tarjoajan on sen lisäksi, mitä 
1 momentissa säädetään, varauduttava huo-
lehtimaan siitä, että toiminta jatkuu mahdol-
lisimman häiriöttömästi myös valmiuslain 3 
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§:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja nor-
maaliolojen häiriötilanteissa. 

Sen lisäksi, mitä valmiuslaissa säädetään 
valtioneuvoston, liikenne- ja viestintäminis-
teriön ja Liikenteen turvallisuusviraston toi-
mivallasta valtioneuvoston asetuksella voi-
daan säätää tarkemmin poikkeusoloihin ja 
normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumi-
sen edellyttämän valmiussuunnittelun järjes-
tämisestä.  

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo, että 
tätä pykälää ja sen nojalla annettuja säännök-
siä ja määräyksiä noudatetaan. 

 
20 § 

Valvonta kansainvälisillä merialueilla 

VTS-viranomaisen on valvottava VTS-
alueeseensa liittyvillä kansainvälisillä meri-
alueilla olevien reititysjärjestelmien ja pakol-
listen ilmoittautumisjärjestelmien noudatta-
mista. 

20 §  

Valvonta kansainvälisillä merialueilla 

VTS-palveluntarjoajan on seurattava VTS-
alueeseensa liittyvillä kansainvälisillä meri-
alueilla olevien reititysjärjestelmien ja pakol-
listen ilmoittautumisjärjestelmien noudatta-
mista. VTS-palveluntarjoajan on toteuttava 
asiaankuuluvat toimenpiteet sen varmistami-
seksi, että alukset, jotka saapuvat alueelle 
noudattavat edellä mainittuja järjestelmiä. 

VTS-palveluntarjoajan on ilmoitettava vii-
pymättä Liikennevirastolle, joka valvoo VTS-
alueeseen liittyvillä kansainvälisillä merialu-
eilla olevien reititysjärjestelmien ja pakollis-
ten ilmoittautumisjärjestelmien noudattamis-
ta, havaitsemistaan reititysjärjestelmien ja 
pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien nou-
dattamista koskevista poikkeamista.  

 
 

20 a § 

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä 

VTS-viranomaisen on perustettava ja yllä-
pidettävä kansallinen merenkulun tiedonhal-
lintajärjestelmä ilmoitusmuodollisuusdirek-
tiivissä ja seurantadirektiivissä mainittujen 
tietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja tal-
lentamiseksi. VTS-viranomainen noudattaa 
tiedonhallintajärjestelmän kehittämisessä, 
hallinnoinnissa, arkkitehtuurista, ylläpidossa, 
käyttöoikeuksissa, turvallisuudessa ja tietojen 
vaihdossa seurantadirektiivin ja sen liitteen 

20 a § 

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä 

Liikenneviraston on perustettava ja ylläpi-
dettävä kansallinen merenkulun tiedonhallin-
tajärjestelmä ilmoitusmuodollisuusdirektii-
vissä ja seurantadirektiivissä mainittujen tie-
tojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja tallen-
tamiseksi. Liikennevirasto noudattaa tiedon-
hallintajärjestelmän kehittämisessä, hallin-
noinnissa, arkkitehtuurista, ylläpidossa, käyt-
töoikeuksissa, turvallisuudessa ja tietojen 
vaihdossa seurantadirektiivin ja sen liitteen 



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

III säännöksiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedonhallintajärjestelmän on oltava sellai-

nen, että se voidaan liittää Euroopan unionin 
merenkulun tiedonhallintajärjestelmään (Sa-
feSeaNet-keskusjärjestelmä). Tiedot on voi-
tava lähettää ja vastaanottaa sähköisesti. 

VTS-viranomaisen on tiedonhallintajärjes-
telmän avulla voitava pyynnöstä toimittaa 
viipymättä toisen jäsenvaltion asianomaiselle 
viranomaiselle tiedot aluksesta sekä sen kul-
jettamista lasteista ja vaarallisista tai ympä-
ristöä pilaavista aineista. 

Liikennevirasto antaa tarkempia määräyk-
siä tiedonhallintajärjestelmän ilmoitusmenet-
telyistä, rakenteesta, sisällöstä, käyttöoikeuk-
sista, tietojen jakelusta viranomaisille ja tie-
tojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden sekä 
SafeSeaNet-keskusjärjestelmän kanssa. 

III säännöksiä.  
Liikennevirasto voi järjestää kansallinen 

merenkulun tiedonhallintajärjestelmän yllä-
pidon, toteuttamisen ja operatiivisen käytön 
itse tai hankkia sen VTS-palveluntarjoajalta. 
Myös VTS-palveluntarjoajan tulee noudattaa 
tiedonhallintajärjestelmän kehittämisessä, 
hallinnoinnissa, arkkitehtuurista, ylläpidos-
sa, käyttöoikeuksissa, turvallisuudessa ja tie-
tojen vaihdossa seurantadirektiivin ja sen 
liitteen III säännöksiä. 

Tiedonhallintajärjestelmän on oltava sellai-
nen, että se voidaan liittää Euroopan unionin 
merenkulun tiedonhallintajärjestelmään (Sa-
feSeaNet-keskusjärjestelmä). Tiedot on voi-
tava lähettää ja vastaanottaa sähköisesti. 

Liikenneviraston on tiedonhallintajärjes-
telmän avulla voitava pyynnöstä toimittaa 
viipymättä toisen jäsenvaltion asianomaiselle 
viranomaiselle tiedot aluksesta sekä sen kul-
jettamista lasteista ja vaarallisista tai ympä-
ristöä pilaavista aineista. 

Liikennevirasto antaa tarkempia määräyk-
siä tiedonhallintajärjestelmän ilmoitusmenet-
telyistä, rakenteesta, sisällöstä, käyttöoikeuk-
sista, tietojen jakelusta viranomaisille ja tie-
tojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden sekä 
SafeSeaNet-keskusjärjestelmän kanssa. 

 
20 b § 

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanotta-
mista koskeva suunnitelma 

VTS-viranomainen laatii yhteistyössä raja-
vartiolaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen 
ja muiden meripelastuslain (1145/2001) 4 
§:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa 
apua tarvitsevien alusten suojapaikkojen oh-
jeita sekä merenkulun avustuspalveluja kos-
kevien Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
(IMO) päätöslauselmien perusteella suunni-
telman, jonka avulla varaudutaan avun tar-
peessa olevien alusten vastaanottamiseen ja 
pelastamiseen sekä ihmishenkeen ja turvalli-
suuteen kohdistuviin uhkatilanteisiin. 

 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta suunni-

telmasta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

20 b §  

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanotta-
mista koskeva suunnitelma 

Liikennevirasto laatii yhteistyössä VTS-
palveluntarjoajan, Rajavartiolaitoksen, 
Suomen ympäristökeskuksen ja muiden me-
ripelastuslain (1145/2001) 4 §:ssä tarkoitettu-
jen viranomaisten kanssa apua tarvitsevien 
alusten suojapaikkojen ohjeita sekä merenku-
lun avustuspalveluja koskevien Kansainväli-
sen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslau-
selmien perusteella suunnitelman, jonka 
avulla varaudutaan avun tarpeessa olevien 
alusten vastaanottamiseen ja pelastamiseen 
sekä ihmishenkeen ja turvallisuuteen kohdis-
tuviin uhkatilanteisiin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta suunni-
telmasta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 
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20 c § 

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanotta-
minen 

VTS-viranomainen päättää yhteistyössä 20 
b §:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa 
aluksen suojapaikkaan ohjaamisesta maini-
tussa pykälässä tarkoitetun suunnitelman 
mukaisesti tehdyn tilannearvion perusteella. 

 
 
 
 
 
 
Rajavartiolaitos ja Suomen ympäristökes-

kus ilmoittavat VTS-viranomaiselle niistä 
toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet meri-
pelastuslaissa ja öljyvahinkojen torjuntalaissa 
(1673/2009) säädetyllä tavalla avun tarpeessa 
olevien alusten ja ihmishenkien pelastami-
seksi sekä vahinkojen torjumiseksi. 

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanot-
tamisesta suojapaikkaan ja viranomaisten yh-
teistyöstä säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

20 c §  

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanotta-
minen 

Liikennevirasto päättää yhteistyössä 20 b 
§:ssä tarkoitettujen viranomaisten kanssa 
aluksen suojapaikkaan ohjaamisesta maini-
tussa pykälässä tarkoitetun suunnitelman 
mukaisesti tehdyn tilannearvion perusteella. 
Liikenneviraston on päätöstä tehdessään 
kuultava VTS-palveluntarjoajaa. 

VTS-palveluntarjoajan on avustettava alus 
suojapaikkaan Liikenneviraston laatimien 
ohjeiden, päätöksen ja suojapaikkasuunni-
telman mukaisesti. 

Rajavartiolaitos ja Suomen ympäristökes-
kus ilmoittavat Liikennevirastolle niistä toi-
menpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet meripe-
lastuslaissa ja öljyvahinkojen torjuntalaissa 
(1673/2009) säädetyllä tavalla avun tarpeessa 
olevien alusten ja ihmishenkien pelastami-
seksi sekä vahinkojen torjumiseksi. 

Avun tarpeessa olevien alusten vastaanot-
tamisesta suojapaikkaan ja viranomaisten yh-
teistyöstä säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

 
21 § 

Alusliikennepalveluun osallistuminen 

Alukset, joiden suurin pituus on vähintään 
24 metriä, ovat velvollisia osallistumaan 
alusliikennepalveluun ilmoittautumalla 8 §:n 
mukaisessa perustamispäätöksessä määrätyl-
lä tavalla VTS-viranomaiselle, kuuntelemalla 
VTS-alueella käytössä olevia VHF-kanavia 
sekä noudattamalla VTS-alueella tapahtuvaa 
liikennöintiä koskevia säännöksiä ja perus-
tamispäätöksessä vahvistettuja määräyksiä. 

 
Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 

alukset voivat ilmoittautua VTS-
viranomaiselle tämän kanssa erikseen sovit-
tavalla tavalla. 

VTS-viranomainen voi yksittäistapauksissa 
sää- tai jääolosuhteiden taikka muiden meri-
turvallisuussyiden vuoksi määrätä myös mui-

21 § 

Alusliikennepalveluun osallistuminen 

Alukset, joiden suurin pituus on vähintään 
24 metriä, ovat velvollisia osallistumaan 
alusliikennepalveluun ilmoittautumalla 8 §:n 
mukaisessa perustamispäätöksessä määrätyl-
lä tavalla VTS-palveluntarjoajalle, kuuntele-
malla VTS-alueella käytössä olevia VHF-
kanavia sekä noudattamalla VTS-alueella ta-
pahtuvaa liikennöintiä koskevia säännöksiä 
ja perustamispäätöksessä vahvistettuja mää-
räyksiä. 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
alukset voivat ilmoittautua VTS-
palveluntarjoajalle tämän kanssa erikseen 
sovittavalla tavalla. 

VTS-palveluntarjoaja voi yksittäistapauk-
sissa sää- tai jääolosuhteiden taikka muiden 
meriturvallisuussyiden vuoksi määrätä myös 
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ta aluksia osallistumaan alusliikennepalve-
luun. 

 
 
VTS-viranomainen voi yksittäistapauksis-

sa, jos ilmoittautuminen on ilmeisen turhaa 
tai kohtuuttoman hankalaa, vapauttaa aluksen 
ilmoittautumisvelvollisuudesta edellyttäen, 
että alusturvallisuutta ei vaaranneta ja että 
aluksella on toimiva ja käytössä oleva auto-
maattinen tunnistusjärjestelmä (AIS). 

muita aluksia osallistumaan alusliikennepal-
veluun. VTS-palveluntarjoajan on ilmoittava 
tekemästään päätöksestä viipymättä Liiken-
nevirastolle. 

Liikennevirasto voi yksittäistapauksissa, 
jos ilmoittautuminen on ilmeisen turhaa tai 
kohtuuttoman hankalaa, vapauttaa aluksen 
ilmoittautumisvelvollisuudesta edellyttäen, 
että alusturvallisuutta ei vaaranneta ja että 
aluksella on toimiva ja käytössä oleva auto-
maattinen tunnistusjärjestelmä (AIS). 

 
22 § 

Aluksen päällikön vastuu ja ilmoitusvelvolli-
suus 

Päällikkö vastaa aluksen ohjailusta aluksen 
osallistuessa alusliikennepalveluun. 

Jos aluksen päällikkö aluksen turvallisuu-
teen liittyvästä pakottavasta syystä ei pysty 
osallistumaan alusliikennepalveluun 21 §:ssä 
säädetyllä tavalla tai ei pysty noudattamaan 
alusliikenteen tilapäiseksi ohjaamiseksi 17 
§:n nojalla annettuja määräyksiä, hänen on 
ilmoitettava tästä välittömästi VTS-
viranomaiselle sekä annettava asiasta VTS-
viranomaisen pyynnöstä erillinen kirjallinen 
selvitys. 

Aluksen päällikön on ilmoitettava 17 §:n 
mukaisista alusta koskevista oleellisista toi-
menpiteistä laivanisännälle. 
 

22 § 

Aluksen päällikön vastuu ja ilmoitusvelvolli-
suus 

Päällikkö vastaa aluksen ohjailusta aluksen 
osallistuessa alusliikennepalveluun. 

Jos aluksen päällikkö aluksen turvallisuu-
teen liittyvästä pakottavasta syystä ei pysty 
osallistumaan alusliikennepalveluun 21 §:ssä 
säädetyllä tavalla tai ei pysty noudattamaan 
alusliikenteen tilapäiseksi ohjaamiseksi 17 
§:n nojalla annettuja määräyksiä, hänen on 
ilmoitettava tästä välittömästi VTS-
palveluntarjoajalle sekä annettava asiasta 
Liikennevirastolle erillinen kirjallinen selvi-
tys. 

Aluksen päällikön on ilmoitettava 17 §:n 
mukaisista alusta koskevista oleellisista toi-
menpiteistä laivanisännälle. 

VTS-palveluntarjoajan on ilmoitettava vä-
littömästi saamastaan edellä 2 momentissa 
säädetystä ilmoituksesta Liikennevirastolle. 
 

 
22 a § 

Aluksen saapumisilmoitus 

Suomen satamaan tai ankkuripaikalle saa-
puvan meriliikenteessä olevan aluksen liiken-
teenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on 
annettava aluksen saapumisilmoitus tullivi-
ranomaiselle sähköisesti 20 a §:ssä tarkoitet-
tua merenkulun sähköistä tiedonhallintajär-
jestelmää käyttämällä. Ilmoitus on tehtävä 
vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai 
viimeistään silloin, kun alus lähtee satamasta 

22 a §  

Aluksen saapumisilmoitus 

Suomen satamaan tai ankkuripaikalle saa-
puvan meriliikenteessä olevan aluksen liiken-
teenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on 
annettava aluksen saapumisilmoitus tullivi-
ranomaiselle sähköisesti 20 a §:ssä tarkoitet-
tua merenkulun sähköistä tiedonhallintajär-
jestelmää käyttämällä. Ilmoitus on tehtävä 
vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai 
viimeistään silloin, kun alus lähtee satamasta 
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kohti Suomen satamaa. Jos kohde selviää 
vasta matkan aikana, ilmoitus on tehtävä 
viimeistään silloin, kun kohde on selvillä. 
Tämän lisäksi aluksesta on sen saavuttua pe-
rille annettava lopullista saapumisaikaa kos-
keva ilmoitus. 

Saapumisilmoituksen tulee sisältää ilmoi-
tusmuodollisuusdirektiivin liitteen A-kohdan 
mukaiset tiedot. Tämän lisäksi tulliviran-
omainen voi vaatia saapumisilmoituksessa 
mainitun direktiivin liitteen B osan 1–6 koh-
dissa tarkoitettujen FAL-lomakkeiden sisäl-
tämät tiedot, jos ne ovat tarpeen kansallisen 
sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden var-
mistamiseksi tai tullilainsäädännön, verolain-
säädännön, maahanmuuttolainsäädännön, 
ympäristölainsäädännön taikka terveyttä kos-
kevan lainsäädännön täytäntöön panemiseksi. 
 

Tulliviranomainen varmistaa, että aluksen 
saapumisesta annetut tiedot ovat vaatimusten 
mukaiset. 

Aluksen turvatoimiin liittyvistä ilmoituk-
sista säädetään eräiden alusten ja niitä palve-
levien satamien turvatoimista ja turvatoimien 
valvonnasta annetussa laissa, aluksesta val-
vontaviranomaiselle sähköisesti tehtävästä 
ennakkoilmoituksesta säädetään alusturvalli-
suuden valvonnasta annetussa laissa, alusjät-
teisiin liittyvistä ilmoituksista säädetään me-
renkulun ympäristönsuojelulaissa ja Schen-
genin rajasäännöstöön liittyvistä ilmoituksis-
ta henkilötietojen käsittelystä rajavartiolai-
toksessa annetussa laissa (579/2005). Tulla-
ukseen liittyvistä ilmoituksista säädetään yh-
teisön tullikoodeksista annetussa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 ja yhteisön 
tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) 
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 450/2008. 

kohti Suomen satamaa. Jos kohde selviää 
vasta matkan aikana, ilmoitus on tehtävä 
viimeistään silloin, kun kohde on selvillä. 
Tämän lisäksi aluksesta on sen saavuttua pe-
rille annettava lopullista saapumisaikaa kos-
keva ilmoitus. 

Saapumisilmoituksen tulee sisältää ilmoi-
tusmuodollisuusdirektiivin liitteen A-kohdan 
mukaiset tiedot. Tämän lisäksi tulliviran-
omainen voi vaatia saapumisilmoituksessa 
mainitun direktiivin liitteen B osan 1–6 koh-
dissa tarkoitettujen FAL-lomakkeiden sekä 
meriterveysilmoituksen sisältämät tiedot, jos 
ne ovat tarpeen kansallisen sisäisen järjestyk-
sen ja turvallisuuden varmistamiseksi tai tul-
lilainsäädännön, verolainsäädännön, maa-
hanmuuttolainsäädännön, ympäristölainsää-
dännön taikka terveyttä koskevan lainsää-
dännön täytäntöön panemiseksi. 

Tulliviranomainen varmistaa, että aluksen 
saapumisesta annetut tiedot ovat vaatimusten 
mukaiset. 
(kumotaan) 

22 d § 

Tilastointia koskevien tietojen antaminen 

Liikennevirasto laatii tilastoja alusten lii-
kennöinnistä Suomen satamissa sekä aluksis-
sa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääris-
tä. 

Liikennevirasto kerää suunnittelu- ja val-
vontatehtäviään sekä merenkulkutilastojen 

22 d §  

Tilastointia koskevien tietojen antaminen 

Liikennevirasto laatii tilastoja alusten lii-
kennöinnistä Suomen satamissa sekä aluksis-
sa kuljetettavista matkustaja- ja tavaramääris-
tä. 

Liikennevirasto kerää suunnittelu- ja val-
vontatehtäviään sekä merenkulkutilastojen 
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laatimista varten tietoja alusten liikennöinnis-
tä Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetet-
tavista matkustaja- ja tavaramääristä. 

 
 
 
Meriliikenteen tietojen keräämisessä, tilas-

tojen laatimisessa ja tiedonkeruun tulosten 
lähettämisessä noudatetaan meriliikenteen ti-
lastodirektiiviä. Liikennevirasto lähettää tie-
donkeruun tulokset Euroopan komissiolle. 

Aluksen omistajien tai heidän edustajiensa 
ja satamien on annettava Liikennevirastolle 
tiedot matkustaja- ja tavaramääristä aluskoh-
taisesti ja tavararyhmittäin sekä ilmoitettava 
tyhjien ja täysien kuljetusyksiköiden määrät. 

Meriliikenteessä olevien alusten omistajien 
tai heidän edustajiensa tulee toimittaa tiedot 
Liikennevirastolle sähköisesti 20 a §:ssä tar-
koitettua sähköistä järjestelmää käyttäen. 

laatimista varten tietoja alusten liikennöinnis-
tä Suomen satamissa sekä aluksissa kuljetet-
tavista matkustaja- ja tavaramääristä. Liiken-
nevirasto voi antaa momentissa säädettyjen 
tietojen keräämisen VTS-palveluntarjoajan 
tehtäväksi. 

Meriliikenteen tietojen keräämisessä, tilas-
tojen laatimisessa ja tiedonkeruun tulosten 
lähettämisessä noudatetaan meriliikenteen ti-
lastodirektiiviä. Liikennevirasto lähettää tie-
donkeruun tulokset Euroopan komissiolle. 

Aluksen omistajien tai heidän edustajiensa 
ja satamien on annettava Liikennevirastolle 
tiedot matkustaja- ja tavaramääristä aluskoh-
taisesti ja tavararyhmittäin sekä ilmoitettava 
tyhjien ja täysien kuljetusyksiköiden määrät. 

Meriliikenteessä olevien alusten omistajien 
tai heidän edustajiensa tulee toimittaa tiedot 
Liikennevirastolle tai VTS-
palveluntarjoajalle, jos Liikennevirasto on 
antanut tietojen keräämisen VTS-
palveluntarjoajan tehtäväksi, sähköisesti 20 a 
§:ssä tarkoitettua sähköistä järjestelmää käyt-
täen. 

 
 

22 f § 

Vapautukset 

VTS-viranomainen voi hakemuksesta va-
pauttaa aluksen liikenteenharjoittajan, asia-
miehen tai päällikön 22 a §:n 1 momentissa 
säädetystä velvollisuudesta antaa saapu-
misilmoitus, 22 b §:n 1 momentissa säädetys-
tä velvollisuudesta antaa lähtöilmoitus ja 22 c 
§:ssä säädetyistä ilmoitusvelvollisuuksista 
Suomen sisäisessä tai Suomen ja toisen valti-
on satamien välisessä säännöllisessä liiken-
teessä matkoilla, joiden kesto on enintään 12 
tuntia. Vapautuksen myöntämisen edellytyk-
senä on, että vapautus ei vaaranna merenku-
lun turvallisuutta, vapautus on kaikkien ran-
tavaltioiden hyväksyttävissä ja muut seuran-
tadirektiivissä säädetyt vapautuksen myön-
tämisen edellytykset täyttyvät. 

VTS-viranomaisen on säännöllisesti tarkis-
tettava, että vapautuksen ehdot täyttyvät ja 
peruutettava vapautus, jos vapautuksen saa-
nut ei täytä ehtoja. 

22 f §  

Vapautukset 

Liikennevirasto voi hakemuksesta vapaut-
taa aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen 
tai päällikön 22 a §:n 1 momentissa säädetys-
tä velvollisuudesta antaa saapumisilmoitus, 
22 b §:n 1 momentissa säädetystä velvolli-
suudesta antaa lähtöilmoitus ja 22 c §:ssä 
säädetyistä ilmoitusvelvollisuuksista Suomen 
sisäisessä tai Suomen ja toisen valtion sata-
mien välisessä säännöllisessä liikenteessä 
matkoilla, joiden kesto on enintään 12 tuntia. 
Vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on, 
että vapautus ei vaaranna merenkulun turval-
lisuutta, vapautus on kaikkien rantavaltioiden 
hyväksyttävissä ja muut seurantadirektiivissä 
säädetyt vapautuksen myöntämisen edelly-
tykset täyttyvät. 

Liikenneviraston on säännöllisesti tarkistet-
tava, että vapautuksen ehdot täyttyvät ja pe-
ruutettava vapautus, jos vapautuksen saanut 
ei täytä ehtoja. 
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VTS-viranomaisen on pidettävä ajantasais-
ta luetteloa yhtiöistä ja aluksista, joille va-
pautus on myönnetty. Luettelo ja siihen teh-
dyt muutokset on toimitettava Euroopan ko-
missiolle. 

Liikenneviraston on pidettävä ajantasaista 
luetteloa yhtiöistä ja aluksista, joille vapautus 
on myönnetty. Luettelo ja siihen tehdyt muu-
tokset on toimitettava Euroopan komissiolle. 

 
23 § 

Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja on-
nettomuuksista ilmoittaminen 

Aluksen päällikön on Suomen vesialueella 
ilmoitettava VTS-viranomaiselle: 

1) kaikista aluksen turvallisuuteen vaikut-
tavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista, 
kuten yhteentörmäyksestä, pohjakosketukses-
ta, vauriosta, toimintahäiriöstä tai koneviasta, 
vuodosta tai lastin siirtymisestä sekä kaikista 
rungon vioista tai rakenteellisista vioista; 

2) kaikista merenkulun turvallisuutta vaa-
rantavista vaaratilanteista tai onnettomuuk-
sista, kuten aluksen ohjattavuuteen tai meri-
kelpoisuuteen mahdollisesti vaikuttavista häi-
riöistä sekä kaikista aluksen kuljetuskoneis-
toon, ohjauslaitteisiin, sähköntuotantolaittei-
siin taikka navigointi- tai viestintälaitteisiin 
vaikuttavista vioista; 

3) kaikista tilanteista, jotka saattavat aihe-
uttaa vesien tai rannikon pilaantumista, kuten 
ympäristöä pilaavien aineiden pääsystä ve-
teen tai tällaisen päästön uhasta; sekä 

4) kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä 
pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai 
pakkauksista. 

Suomen vesialueen ulkopuolella suomalai-
sen aluksen päällikön on tehtävä 1 momen-
tissa tarkoitettu ilmoitus lähimmän rantaval-
tion asianomaiselle viranomaiselle. 

 
 
 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin 1 momentissa tarkoitettujen ilmoi-
tusten sisällöstä. 

23 §  

Merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja on-
nettomuuksista ilmoittaminen 

Aluksen päällikön on Suomen vesialueella 
ilmoitettava VTS-palveluntarjoajalle: 

1) kaikista aluksen turvallisuuteen vaikut-
tavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista, 
kuten yhteentörmäyksestä, pohjakosketukses-
ta, vauriosta, toimintahäiriöstä tai koneviasta, 
vuodosta tai lastin siirtymisestä sekä kaikista 
rungon vioista tai rakenteellisista vioista; 

2) kaikista merenkulun turvallisuutta vaa-
rantavista vaaratilanteista tai onnettomuuk-
sista, kuten aluksen ohjattavuuteen tai meri-
kelpoisuuteen mahdollisesti vaikuttavista häi-
riöistä sekä kaikista aluksen kuljetuskoneis-
toon, ohjauslaitteisiin, sähköntuotantolaittei-
siin taikka navigointi- tai viestintälaitteisiin 
vaikuttavista vioista; 

3) kaikista tilanteista, jotka saattavat aihe-
uttaa vesien tai rannikon pilaantumista, kuten 
ympäristöä pilaavien aineiden pääsystä ve-
teen tai tällaisen päästön uhasta; sekä 

4) kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä 
pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai 
pakkauksista. 

Suomen vesialueen ulkopuolella suomalai-
sen aluksen päällikön on tehtävä 1 momen-
tissa tarkoitettu ilmoitus lähimmän rantaval-
tion asianomaiselle viranomaiselle. 

VTS-palveluntarjoajan on ilmoitettava vii-
pymättä saamansa 1 momentin mukaiset il-
moitukset Liikennevirastolle. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 1 momentissa tarkoitettujen ilmoi-
tusten sisällöstä. 
 

24 § 

Virka-apu 

VTS-viranomaisella on oikeus saada puo-
lustusvoimilta, rajavartiolaitokselta, ympäris-

24 § 

Alusliikennepalveluntarjoajan avustaminen  

Aluevalvontaviranomaiset, muut viran-
omaiset sekä valtion alusten päälliköt avus-
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tö-, tulli- ja poliisiviranomaisilta, pelastuslai-
toksilta ja valtion alusten päälliköiltä virka-
apua. 

tavat vastikkeetta VTS-palveluntarjoajaa sen 
suorittaessa sille tässä laissa säädettyjä teh-
täviä antamalla sen tarvitsemia tietoja tai 
muuta tukea, jos se tilanteen vakavuus ja eri-
tyisluonne huomioon ottaen on tarpeen, ja 
jollei sille ole viranomaisten tehtäviin liitty-
vää estettä. 

 
25 § 

Alusliikennepalvelutehtävien koulutusohjel-
mat 

VTS-viranomaisella on oltava alusliiken-
nepalvelutehtäviä koskevat koulutusohjelmat. 
Alusliikennepalvelutehtävien peruskoulutus-
ohjelmaan on sisällytettävä ainakin aluslii-
kennepalveluiden perustiedot, kommunikoin-
ti, tehtävissä sovellettavat säännökset ja mää-
räykset sekä poikkeustilanteiden hallinta. 

VTS-viranomaisella on oltava alusliiken-
neohjaajan ja alusliikennepalvelun esimiehen 
pätevyystodistusten edellytyksenä olevaa 
koulutusta varten laatujärjestelmä. Laatujär-
jestelmä on annettava Liikenteen turvalli-
suusviraston arvioitavaksi vähintään kerran 
viidessä vuodessa. 

25 §  

Alusliikennepalvelutehtävien koulutusohjel-
mat 

VTS-palveluntarjoajalla on oltava aluslii-
kennepalvelutehtäviä koskevat koulutusoh-
jelmat. Alusliikennepalvelutehtävien perus-
koulutusohjelmaan on sisällytettävä ainakin 
alusliikennepalveluiden perustiedot, kommu-
nikointi, tehtävissä sovellettavat säännökset 
ja määräykset sekä poikkeustilanteiden hal-
linta. 

VTS-palveluntarjoajalla on oltava aluslii-
kenneohjaajan ja alusliikennepalvelun esi-
miehen pätevyystodistusten edellytyksenä 
olevaa koulutusta varten laatujärjestelmä. 
Laatujärjestelmä on annettava Liikenteen 
turvallisuusviraston arvioitavaksi vähintään 
kerran viidessä vuodessa. 

 
 

26 § 

 VTS-pätevyysrekisteri 

Alusliikenneohjaajien ja alusliikennepalve-
lun esimiesten pätevyyden valvomiseksi ja 
siihen liittyväksi palvelutietojen seuraami-
seksi Liikenteen turvallisuusvirasto pitää 
henkilörekisteriä (VTS-pätevyysrekisteri).  

VTS-pätevyysrekisteriin saa perustietoina 
merkitä seuraavat tiedot alusliikenneohjaajan 
ja alusliikennepalvelun esimiehen pätevyys-
todistuksen haltijasta: 

1) nimi ja tieto syntymäajasta; sekä 
2) muina tietoina osoite- ja muut yhteystie-

dot. 
Perustietojen lisäksi saa VTS-

pätevyysrekisteriin merkitä rekisterin käyttö-
tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: 

1) myönnetyistä pätevyystodistuksista; 

26 § 

VTS-pätevyysrekisteri 

Alusliikenneohjaajien ja alusliikennepalve-
lun esimiesten pätevyyden valvomiseksi ja 
siihen liittyväksi palvelutietojen seuraami-
seksi Liikenteen turvallisuusvirasto pitää 
henkilörekisteriä (VTS-pätevyysrekisteri).  

VTS-pätevyysrekisteriin saa perustietoina 
merkitä seuraavat tiedot alusliikenneohjaajan 
ja alusliikennepalvelun esimiehen pätevyys-
todistuksen haltijasta: 

1) nimi ja tieto syntymäajasta; sekä 
2) muina tietoina osoite- ja muut yhteystie-

dot. 
Perustietojen lisäksi saa VTS-

pätevyysrekisteriin merkitä rekisterin käyttö-
tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: 

1) myönnetyistä pätevyystodistuksista; 
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2) alusliikennepalveluista, joita pätevyys-
todistuksen haltija on oikeutettu antamaan; 

3) suoritetusta työpaikkakoulutuksesta; 
4) myönnetyistä kelpuutusmerkinnöistä; 
5) palveluista VTS-keskuksissa; 
6) suoritetusta alusliikenneohjaajan amma-

tillisesta täydennyskoulutuksesta; sekä 
7) pätevyystodistuksen peruuttamisesta. 
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kym-

menen vuoden kuluttua sen vuoden päättymi-
sestä, jonka aikana henkilön pätevyystodis-
tuksen voimassaolo päättyi. 

VTS-pätevyysrekisteristä saa rekisteriin 
merkitylle luovuttaa häntä itseään koskevia 
tietoja. Sen lisäksi tietoja saa luovuttaa vain 
toimivaltaiselle viranomaiselle, VTS-
viranomaiselle ja sille, joka 8 §:n 2 momen-
tin 2 kohdassa ja 16 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun yhteistoimintasopimuksen nojalla yllä-
pitää alusliikennepalvelua yhteistyössä VTS-
viranomaisen kanssa. 

VTS-pätevyysrekisteriin merkittyjen henki-
lötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin, 
mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään. 

2) alusliikennepalveluista, joita pätevyys-
todistuksen haltija on oikeutettu antamaan; 

3) suoritetusta työpaikkakoulutuksesta; 
4) myönnetyistä kelpuutusmerkinnöistä; 
5) palveluista VTS-keskuksissa; 
6) suoritetusta alusliikenneohjaajan amma-

tillisesta täydennyskoulutuksesta; sekä 
7) pätevyystodistuksen peruuttamisesta. 
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kym-

menen vuoden kuluttua sen vuoden päättymi-
sestä, jonka aikana henkilön pätevyystodis-
tuksen voimassaolo päättyi. 

VTS-pätevyysrekisteristä saa rekisteriin 
merkitylle luovuttaa häntä itseään koskevia 
tietoja. Sen lisäksi tietoja saa luovuttaa vain 
toimivaltaiselle viranomaiselle, VTS-
palveluntarjoajalle ja sille, joka 8 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdassa ja 16 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yhteistoimintasopimuksen nojalla 
ylläpitää alusliikennepalvelua yhteistyössä 
VTS-palveluntarjoajan kanssa. 

VTS-pätevyysrekisteriin merkittyjen henki-
lötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin, 
mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään. 

 
28 § 

Valvonta 

Tämän lain täytäntöönpanon ja noudatta-
misen ylin valvonta kuuluu liikenne- ja vies-
tintäministeriölle. 

Liikenteen turvallisuusvirasto ja VTS- vi-
ranomainen valvovat tämän lain ja sen nojal-
la annettujen säännösten ja määräysten nou-
dattamista.  

Jos alus ei noudata tämän lain säännöksiä 
tai lain nojalla annettuja päätöksiä ja määrä-
yksiä, kansainvälisten sopimusten määräyk-
siä taikka Kansainvälisen merenkulkujärjes-
tön (IMO) päätöksiä, on Liikenteen turvalli-
suusviraston tai VTS-viranomaisen ilmoitet-
tava tästä aluksen lippuvaltiolle, jos rikkomi-
nen on selvää ja vakavaa. 

28 § 

Valvonta 

Tämän lain täytäntöönpanon ja noudatta-
misen ylin valvonta kuuluu liikenne- ja vies-
tintäministeriölle. 

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten noudattamista. 

  
Jos alus ei noudata tämän lain säännöksiä 

tai lain nojalla annettuja päätöksiä ja määrä-
yksiä, kansainvälisten sopimusten määräyk-
siä taikka Kansainvälisen merenkulkujärjes-
tön (IMO) päätöksiä, on Liikenteen turvalli-
suusviraston ilmoitettava tästä aluksen lippu-
valtiolle, jos rikkominen on selvää ja vaka-
vaa. 

Liikenteen turvallisuusviraston on arvioita-
va 16 §:n 5 momentissa tarkoitetun riskien-
hallinnan vaikutuksia merenkulun turvalli-
suuteen. Liikenteen turvallisuusvirasto voi 
velvoittaa ryhtymään korjaaviin toimenpitei-
siin merenkulun turvallisuuteen kohdistuvan 
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merkittävän riskin poistamiseksi. Velvoitteen 
tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. Uh-
kasakosta säädetään uhkasakkolaissa 
(1113/1190). 

 
29 § 

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo VTS-viranomaisen 17 §:n 1 momentin 
nojalla antamia määräyksiä, 21 §:n säännök-
siä tai 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispäätök-
sessä vahvistettuja määräyksiä taikka laimin-
lyö 22, 22 a–22 e tai 23 §:ssä säädetyn ilmoi-
tusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, alusliikennepalvelurikkomuksesta sak-
koon.  

Tullin antaman määräyksen rikkomiseen 
sovelletaan lisäksi tullilakia (1466/1994). 

29 §  

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo 8 §:ssä tarkoitetussa perustamispäätök-
sessä vahvistettuja määräyksiä taikka 17 §:n 
1 ja 3 momentin tai 17 a §:n nojalla annettu-
ja määräyksiä, 21 §:n säännöksiä tai laimin-
lyö 22, 22 a–22 e tai 23 §:ssä säädetyn ilmoi-
tusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, alusliikennepalvelurikkomuksesta sak-
koon.  

Tullin 22 g §:n nojalla antamien määräys-
ten rikkomisesta voidaan määrätä virhemak-
sua vähintään 50 ja enintään 3 500 euroa. 
Virhemaksun määrää arvioitaessa otetaan 
huomioon menettelyn moitittavuus ja toistu-
vuus. 
 

 
33 § 

Siirtymäsäännökset 

Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa 
oleville alusliikennepalveluille on haettava 8 
§:n mukainen perustamispäätös kuuden kuu-
kauden kuluessa lain voimaantulosta. 

Alusliikenneohjaajalla ja alusliikennepal-
velun esimiehellä tulee olla 11 tai 13 §:ssä 
tarkoitettu pätevyys 1 päivästä heinäkuuta 
2007. Alusliikenneohjaajalta ja alusliikenne-
palvelun esimieheltä, joka on virassa tai toi-
messa tämän lain voimaan tullessa, ei vaadita 
vahtiperämiehen tutkintoa ja saatua vahtipe-
rämiehenkirjaa. 

33 § 

Siirtymäsäännökset 

Alusliikenneohjaajalla ja alusliikennepal-
velun esimiehellä tulee olla 11 tai 13 §:ssä 
tarkoitettu pätevyys 1 päivästä heinäkuuta 
2007. Alusliikenneohjaajalta ja alusliikenne-
palvelun esimieheltä, joka on virassa tai toi-
messa tämän lain voimaan tullessa, ei vaadi-
ta vahtiperämiehen tutkintoa ja saatua vahti-
perämiehenkirjaa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa liikenne- 
ja viestintäministeriön 8 §:n nojalla tehdyt 
alusliikennepalvelua koskevat perustamis-
päätökset ovat edelleen voimassa. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan           päivänä           
kuuta 20  . 

——— 
 

 



   
  

 

   

 

 

 

4. 

Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 20 § sellaisena kuin se 

on laissa 877/2014, sekä 
lisätään uusi 9 a §, seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
(uusi) 9 a §  

Alusliikennepalvelujen tarjoajan velvollisuus 
avustaa valvontaviranomaista 

Alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulla 
alusliikennepalvelujen tarjoajalla on velvolli-
suus antaa tietoja tai muuta apua valvontavi-
ranomaiselle tarkastustehtävässä. 
 

20 § 

Rikkomuksista ilmoittaminen ja ilmoituksen-
tekijän henkilöllisyyden salassa pitäminen 

Ilmoitus alusturvallisuutta koskevan sään-
nöksen tai määräyksen rikkomisesta on, mi-
käli mahdollista, tehtävä kirjallisena valvon-
taviranomaiselle. Suullinen ilmoitus voidaan 
tehdä vain silloin, jos asian kiireellisyyden tai 
muun syyn vuoksi kirjallinen ilmoitus ei ole 
mahdollinen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen tekijän henkilöllisyyttä ei saa paljastaa 
aluksen päällikölle, omistajalle eikä lai-
vanisännälle. Jos ilmoituksen perusteella 
toimitetaan tarkastus, tarkastaja ei saa ilmoit-
taa, että tarkastus toimitetaan ilmoituksen pe-
rusteella. Tarkastajan on toteutettava kaikki 
laivaväen haastattelut luottamuksellisesti. 

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava lip-
puvaltion hallinnolle ja tarvittaessa suomalai-
selle työsuojeluviranomaiselle sellaisesta il-
moituksesta, joka ei selkeästi ole perusteeton 
sekä sen johdosta toteutetuista toimenpiteistä. 
Työsuojeluviranomainen ilmoittaa tarvittaes-

20 §  

Rikkomuksista ilmoittaminen ja ilmoituksen-
tekijän henkilöllisyyden salassa pitäminen 

Ilmoitus alusturvallisuutta koskevan sään-
nöksen tai määräyksen rikkomisesta on, mi-
käli mahdollista, tehtävä kirjallisena valvon-
taviranomaiselle. Suullinen ilmoitus voidaan 
tehdä vain silloin, jos asian kiireellisyyden tai 
muun syyn vuoksi kirjallinen ilmoitus ei ole 
mahdollinen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen tekijän henkilöllisyyttä ei saa paljastaa 
aluksen päällikölle, omistajalle eikä lai-
vanisännälle. Jos ilmoituksen perusteella 
toimitetaan tarkastus, tarkastaja ei saa ilmoit-
taa, että tarkastus toimitetaan ilmoituksen pe-
rusteella. Tarkastajan on toteutettava kaikki 
laivaväen haastattelut luottamuksellisesti. 

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava lip-
puvaltion hallinnolle ja tarvittaessa suomalai-
selle työsuojeluviranomaiselle sellaisesta il-
moituksesta, joka ei selkeästi ole perusteeton 
sekä sen johdosta toteutetuista toimenpiteistä. 
Työsuojeluviranomainen ilmoittaa tarvittaes-
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sa tällaisesta ilmoituksesta Kansainväliselle 
työjärjestölle. Jos valvontaviranomainen pi-
tää ilmoitusta selkeästi perusteettomana, sen 
on ilmoitettava tästä perusteluineen ilmoituk-
sen tekijälle. 

Valvontaviranomaisen on viipymättä tiedo-
tettava lippuvaltion hallinnolle laivaväen 
asumis- ja työskentelyolosuhteista koskevien 
säännösten tai määräysten rikkomista koske-
vasta ilmoituksesta, jota ei Suomea sitovien 
kansainvälisten määräysten mukaisesti ole 
kyetty käsittelemään aluksella, sekä pyydet-
tävä suunnitelma korvaavista toimenpiteistä. 
Valvontaviranomainen toimittaa tällaista il-
moitusta koskevan tarkastusraportin sekä lip-
puvaltion vastauksen Kansainväliselle työjär-
jestölle ja valtakunnallisille merenkulun 
työmarkkinajärjestöille. 

Edellä 9 §:ssä mainitun viranomaisen tai 
satamaoperaattorin on toimitettava valvonta-
viranomaiselle kirjallisesti tieto sellaisesta 
tavanomaisten tehtäviensä suorittamisen yh-
teydessä tietoonsa tulleesta alusturvallisuutta 
koskevan säännöksen tai määräyksen ilmei-
sestä rikkomisesta, joka voi vaarantaa aluk-
sen turvallisuutta tai aiheuttaa kohtuutonta 
haittaa meriympäristölle.  

 
Tieto tulee toimittaa mahdollisuuksien mu-

kaan sähköisesti. Tieto voidaan toimittaa 
suullisesti, jos asian kiireellisyyden tai muun 
syyn vuoksi tiedon kirjallinen toimittaminen 
ei ole mahdollista. Ilmoitukseen on liitettävä 
seuraavat tiedot: 

1) aluksen nimi; 
2) aluksen IMO-tunnistenumero; 
3) radiokutsutunnus; 
4) lippuvaltio; 
5) edellinen käyntisatama; 
6) määräsatama; 
7) kuvaus aluksella todetuista rikkomuksis-

ta. 
 

sa tällaisesta ilmoituksesta Kansainväliselle 
työjärjestölle. Jos valvontaviranomainen pi-
tää ilmoitusta selkeästi perusteettomana, sen 
on ilmoitettava tästä perusteluineen ilmoituk-
sen tekijälle. 

Valvontaviranomaisen on viipymättä tiedo-
tettava lippuvaltion hallinnolle laivaväen 
asumis- ja työskentelyolosuhteista koskevien 
säännösten tai määräysten rikkomista koske-
vasta ilmoituksesta, jota ei Suomea sitovien 
kansainvälisten määräysten mukaisesti ole 
kyetty käsittelemään aluksella, sekä pyydet-
tävä suunnitelma korvaavista toimenpiteistä. 
Valvontaviranomainen toimittaa tällaista il-
moitusta koskevan tarkastusraportin sekä lip-
puvaltion vastauksen Kansainväliselle työjär-
jestölle ja valtakunnallisille merenkulun 
työmarkkinajärjestöille. 

Edellä 9 §:ssä mainitun viranomaisen ja 9 a 
§:ssä mainitun alusliikennepalvelujen tarjo-
ajan tai satamaoperaattorin on toimitettava 
valvontaviranomaiselle kirjallisesti tieto sel-
laisesta tavanomaisten tehtäviensä suoritta-
misen yhteydessä tietoonsa tulleesta alustur-
vallisuutta koskevan säännöksen tai määrä-
yksen ilmeisestä rikkomisesta, joka voi vaa-
rantaa aluksen turvallisuutta tai aiheuttaa 
kohtuutonta haittaa meriympäristölle. Tieto 
tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan 
sähköisesti. Tieto voidaan toimittaa suullises-
ti, jos asian kiireellisyyden tai muun syyn 
vuoksi tiedon kirjallinen toimittaminen ei ole 
mahdollista. Ilmoitukseen on liitettävä seu-
raavat tiedot: 

1) aluksen nimi; 
2) aluksen IMO-tunnistenumero; 
3) radiokutsutunnus; 
4) lippuvaltio; 
5) edellinen käyntisatama; 
6) määräsatama; 
7) kuvaus aluksella todetuista rikkomuksis-

ta. 
 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan           päivänä           

kuuta 20  . 
——— 

 
 



   
  

 

   

 

 

 

5. 

Laki 

laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 32 §, 

seuraavasti:  
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
32 § 

Valvonta 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista valvoo 
Liikenteen turvallisuusvirasto. 

Poliisin, tullilaitoksen, työsuojeluhallinnon 
ja Liikenneviraston on annettava Liikenteen 
turvallisuusvirastolle tässä laissa säädettyjen 
tehtävien suorittamiseksi virka-apua. Raja-
vartiolaitoksen antamasta virka-avusta sääde-
tään rajavartiolaissa (578/2005). 

32 § 

Valvonta 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista valvoo 
Liikenteen turvallisuusvirasto. 

Poliisin, tullilaitoksen ja työsuojeluhallin-
non ja Liikenneviraston on annettava Liiken-
teen turvallisuusvirastolle tässä laissa säädet-
tyjen tehtävien suorittamiseksi virka-apua. 
Rajavartiolaitoksen antamasta virka-avusta 
säädetään rajavartiolaissa.  

Alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tar-
koitetulla alusliikennepalvelujen tarjoajalla 
on velvollisuus antaa tietoja tai muuta apua 
Liikenteen turvallisuusvirastollenne tämän 
lain mukaisessa tarkastustehtävässä. 
 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan           päivänä           

kuuta 20  . 
——— 

 
 
  



   
  

 

   

 

 

 

 

6. 

Laki 

liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään I osan 2 §:ään uusi 10 kohta sekä uusi II A osa seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
(uusi) I OSA 

Yleistä 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
10) liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelulla 

tie-, rautatie-, lento- ja alusliikenteen ohjaus-
ta, hallintaa ja varmistusta, ja palvelulle on 
ominaista, että se toimii vuorovaikutuksessa 
liikenteen kanssa ja reagoi muuttuviin liiken-
netilanteisiin.  
 

(uusi) II A OSA 

Liikenteen ohjaus ja hallinta 

1 luku 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut 

1 § 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden 
järjestäminen 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita 
voidaan tarjota valtion maantieverkolla ja 
kuntien hallinnoimilla kaduilla sekä yksityis-
teillä. Liikennevirasto vastaa tienpitäjänä hal-
linnoimansa maantieverkon liikenteen ohja-
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us- ja hallintapalveluiden järjestämisestä 
maantieverkolla harjoitettavan liikennöinnin 
edellyttämällä tavalla ja huolehtii liikenteen 
ohjaus- ja hallintapalvelujen laadusta ja tasa-
puolisuudesta. Tienpitäjä voi järjestää jäl-
jempänä 2 §:ssä tarkoitetut tieliikenteen oh-
jaus- ja hallintapalvelut itse tai hankkia ne 
julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 

Muu tie- tai katuverkon haltija voi sopia 
liikenteenohjauksen järjestämisestä liiken-
teen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan 
kanssa. Tie- ja katuverkon haltijoiden on so-
vittava liikennöinnin ja liikenteenohjauksen 
käytännön järjestelyistä silloin, kun väylät 
liittyvät toisiinsa ja niiden välillä liikennöi-
dään. Liikennevirasto voi yhteistyössä kuntia 
ja yksityisteitä edustavien toimijoiden kanssa 
yhteensovittaa maanteillä, kaduilla ja yksi-
tyisteillä tarjottavia tieliikenteen ohjaus- ja 
hallintapalveluita. 

 2 § 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluun 
liittyvät tehtävät 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun 
tarjoajan tehtävänä on ylläpitää liikenne-
väylien liikennetilanteen seurantaa (liiken-
teen tilannekuva) sekä onnettomuuksien, vaa-
ratilanteiden ja liikenteen sujuvuuteen vai-
kuttavien tilanteiden ilmoitus- ja tiedotuspal-
velua. Lisäksi tieliikenteen ohjaus- ja hallin-
tapalvelun tarjoaja antaa liikenteeseen liitty-
viä sää- ja olosuhdetietoja sekä tietoja liiken-
teen sujuvuudesta ja vilkkaudesta, tienpitoa 
ja liikennettä palvelevien laitteiden kunnosta 
ja käytettävyydestä, muista liikenneturvalli-
suuteen ja liikenteen sujuvuuteen vaikuttavis-
ta seikoista sekä muista liikennevälineen tur-
valliseen kuljettamiseen, ohjaamiseen tai hal-
lintaan liittyvistä seikoista. Tietojen antami-
nen voi tapahtua myös jäljempänä 2 luvun 3 
§:ssä tarkoitetulla tavalla avoimen rajapinnan 
kautta. 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joaja hoitaa lisäksi liikenteen järjestelyä, joka 
on välttämätöntä vaaratilanteiden ja onnet-
tomuuksien estämiseksi ja liikenteen suju-
vuuden varmistamiseksi Liikenteen turvalli-
suusviraston antamien päätösten ja määräys-
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ten mukaisesti. Liikenteen ohjaus- ja hallin-
tapalvelun tarjoaja voi tehdä tilapäisesti, 
enintään yhden vuorokauden ajaksi seuraavat 
toimenpiteet: 

1) sulkea tunnelin tai tien ja osoittaa kor-
vaavan reitin; 

2) osoittaa kohtaamispaikan; 
3) osoittaa ohittamispaikan ja antaa ohitta-

miskiellon; 
4) osoittaa pysähtymispaikan tai antaa py-

sähtymiskiellon; 
5) jaksottaa liikennettä ajan tai matkan suh-

teen; 
6) osoittaa reitin vaarallisia aineita kuljet-

taville liikennevälineille ja erikoiskuljetuksil-
le; 

7) tehdä muita välttämättömiä toimenpitei-
tä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden 
varmistamiseksi. 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset 2 momentissa tarkoite-
tusta liikenteen järjestelystä. Liikennevirasto 
antaa tarkemmat määräykset 2 momentissa 
tarkoitetusta liikenteen järjestelystä. Liiken-
teen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan on 
tallennettava tiedot 2 momentin mukaisesti 
tekemistään toimenpiteistä. Liikennevirasto 
voi tarvittaessa ottaa tarkasteluunsa 2 mo-
mentissa tarkoitetun liikenteen ohjaus- ja hal-
lintapalvelun tarjoajan toimenpiteen. Liiken-
nevirasto voi päättää toimenpiteen pidentä-
misestä, jos sen tarve ylittää 2 momentissa 
tarkoitetun vuorokauden aikarajan. 

 

 3 § 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajaan kohdistuvat vaatimukset 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun 
tarjoajan on oltava luotettava ja tällä on olta-
va oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa se-
kä tehtävän hoitamisen edellyttämät tekniset, 
taloudelliset, ammatilliset ja toiminnalliset 
valmiudet. 

Palveluntarjoajaa ei voida pitää luotettava-
na, jos tämä on liiketoimintakiellossa tai 
määrätty liiketoimintakieltoon viiden viimei-
sen vuoden aikana, tuomittu viimeisen viiden 
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vuoden aikana vankeusrangaistukseen tai 
viimeisen kolmen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen vakavasta työsuhdetta, elinkei-
non harjoittamista, kirjanpitoa tai velkasuh-
detta koskevien säännösten tai määräysten 
rikkomisesta, viimeisen viiden vuoden aikana 
tuomittu vankeusrangaistukseen muusta va-
kavasta rikoksesta, jonka voidaan arvioida 
vaikuttavan luotettavuuteen tai katsoa osoit-
tavan ilmeistä sopimattomuutta hoitamaan 
tässä luvussa tarkoitettuja tehtäviä. Palvelun-
tarjoajan luotettavuuden arviointi koskee sen 
määräävässä asemassa olevia henkilöitä sekä 
2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä hoitavia henki-
löitä. 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun 
tarjoajan on pidettävä toimintakäsikirjaa. 
Toimintakäsikirjassa määritellään palvelun-
tarjoajan toiminnan ja teknisten järjestelmien 
ylläpitämiseen liittyvät tehtävät ja toimenpi-
teet sekä varautuminen palvelun ylläpitämi-
seen poikkeustilanteissa.  

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun 
tarjoajan on varmistettava, että sen palveluk-
sessa olevalla henkilöstöllä on tehtävään tar-
vittava osaaminen ja että se pystyy muutoin-
kin tieliikenteen turvalliseen ja tehokkaaseen 
ohjaamiseen. 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun 
tarjoajan palveluksessa olevaan tieliikenteen 
ohjaajaan sovelletaan rikosoikeudellista vir-
kavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorit-
taessa 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä. Vahin-
gonkorvausvastuusta säädetään vahingon-
korvauslaissa (412/1974).  

 
 4 § 

Varautuminen poikkeusoloihin ja normaa-
liolojen häiriötilanteisiin 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluntar-
joajan on varauduttava poikkeusoloihin ja 
huolehdittava siitä, että sen toiminta jatkuu 
mahdollisimman häiriöttömästi myös valmi-
uslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. 

Tieliikennepalveluntarjoajan on osallistut-
tava toimintansa edellyttämällä tavalla val-
miussuunnitteluun ja valmisteltava etukäteen 
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poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriöti-
lanteissa tapahtuvaa toimintaa. 

Sen lisäksi, mitä valmiuslaissa säädetään 
valtioneuvoston ja ministeriön toimivallasta 
valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin poikkeusoloihin ja normaaliolojen 
häiriötilanteisiin varautumisen edellyttämän 
valmiussuunnittelun järjestämisestä.  

 
 5 § 

Tietoturva 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun 
tarjoajan on huolehdittava käyttämiinsä lii-
kenteen turvallisuuden kannalta merkittäviin 
viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin koh-
distuvien riskien hallinnasta. 

 Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun 
tarjoajan on ilmoitettava viipymättä Liiken-
teen turvallisuusvirastolle sellaisista sen jär-
jestelmiin kohdistuvasta merkittävästä tieto-
turvallisuuteen liittyvästä häiriöstä, joka voi 
aiheuttaa merkittävän vaaran liikenteen tur-
vallisuudelle. Liikenteen turvallisuusvirasto 
voi antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksen 
sisällöstä, muodosta ja toimittamisesta. 

Jos poikkeamasta ilmoittaminen on yleisen 
edun mukaista, Liikenteen turvallisuusvirasto 
voi velvoittaa palvelun tarjoajan tiedotta-
maan asiasta tai kuultuaan ilmoitusvelvollista 
tiedottaa asiasta itse.  

Liikenteen turvallisuusviraston on arvioita-
va koskeeko 1 momentissa tarkoitettu häiriö 
muita Euroopan unionin jäsenvaltiota ja il-
moitettava tarvittaessa muille asiaan liittyvil-
le jäsenvaltioille. 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun 
tarjoajan on tallennettava ja säilytettävä tie-
liikenteen tilannekuva tavalla, joka turvaa 
tallenteet oikeudettomalta puuttumiselta. Tal-
lenteita on säilytettävä 14 vuorokautta. 

 
 6 § 

Poikkeamailmoitukset 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluntar-
joajan on ilmoitettava havaitsemistaan tai sil-
le ilmoitetuista onnettomuus- ja vaaratilantei-
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siin, väylänpitoon, liikenneturvallisuuteen tai 
ympäristösuojeluun, pelastustoimintaan tai 
alue- taikka tullivalvontaan liittyvistä olen-
naisista seikoista: 

1) liikenne-, pelastus-, ympäristö-, alueval-
vonta, poliisi- tai tulliviranomaisille, Raja-
vartiolaitokselle ja Hätäkeskuslaitokselle, 

2) väyläverkon haltijoille,  
3) maakunnille, 
4) satamanpitäjille tai muille terminaaleille, 
5) tieliikennelain (267/1981) 3 luvussa tar-

koitetulle liikenteen ohjaajalle ja 7 luvussa 
tarkoitetulle liikenteenvalvojalle, 

6) muille toimijoille, joiden toiminta voi 
estää vaaran tai vahingon tapahtumisen tai 
minimoida sen. 

Lisäksi tieliikenteen ohjaus- ja hallintapal-
velun tarjoajan on ilmoitettava 1 momentissa 
tarkoitetuille tahoille toimenpiteistä, jotka se 
tekee 2 §:n 2 momentin nojalla, jos toimenpi-
teet voivat vaikuttaa 1 momentissa tarkoite-
tun toimijan tehtävien hoitamiseen. 

Liikennevirasto voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 1 momentissa tarkoitetun ilmoitus-
velvollisuuden sisällöstä ja ilmoitustavasta. 

 
 7 § 

Tieliikenteen vaaratilanteista ja onnetto-
muuksista ilmoittaminen 

Hätäkeskuslaitoksen on ilmoitettava tielii-
kenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajalle 
ilman aiheetonta viivästystä liikenteen turval-
lisuutta tai sujuvuutta olennaisesti vaaranta-
vista liikenteen häiriötilanteista. Ilmoittami-
nen tapahtuu automaattisesta rajapinnan 
kautta tai muutoin sähköisesti. 

 
 8 § 

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajan avustaminen  

Viranomaiset avustavat vastikkeetta tielii-
kenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajaa 
sen suorittaessa sille tässä laissa säädettyjä 
tehtäviä antamalla sen tarvitsemia tietoja tai 
muuta tukea, jos se tilanteen vakavuus ja eri-
tyisluonne huomioon ottaen on tarpeen, ja 
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jollei sille ole viranomaisten tehtäviin liitty-
vää estettä. 

 
(uusi) 2 luku 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajan tiedonhallinta 

1 § 

Tiedonsaantioikeudet viranomaisilta 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, 
liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjo-
ajalla on oikeus saada viranomaisilta salassa-
pitosäännösten estämättä tietoja, jotka ovat 
välttämättömiä sen laissa säädettyjen tehtävi-
en hoitamiseksi. Viranomainen voi asettaa 
salassa pidettävän tiedon luovutuksen edelly-
tykseksi tietoturvallisuusarvioinnin. Salassa 
pidettäviä tietoja ei saa luovuttaa edelleen, 
ellei luovuttanut viranomainen anna tähän 
erikseen lupaa.  

Tiedot toimitetaan maksutta rajapinnan 
kautta tai muutoin sähköisesti.  

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joaja saa käyttää eri laeissa säädettyjä tehtä-
viä varten saamiaan tietoja muidenkin laki-
sääteisten tehtäviensä hoitamisessa, jos sama 
palveluntarjoaja tarjoaa eri liikennemuotojen 
ohjaus- ja hallintapalveluita. 

 
 2 § 

Muu tiedonsaantioikeus 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, 
liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjo-
ajalla on oikeus saada tietoja, jotka ovat vält-
tämättömiä liikenteen ohjaus- ja hallintapal-
velun tarjoajan laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamiseksi, eli liikenteen tilannekuvan 
muodostamiseksi tarvittavia tietoja sekä mui-
ta liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen 
liittyviä tietoja, kuten sää- ja olosuhdetietoja, 
tietoja liikenteen ohjauslaitteista ja niiden 
toimivuudesta, liikenteen vaaratilanteista ja 
onnettomuuksista, liikenteen ja viestintäver-
kon häiriöistä ja liikennevälineiden sijainnis-
ta: 
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1) väyläverkon huolto- ja kunnossapitotoi-
mia sekä rakennustöitä tekeviltä julkisilta tai 
yksityisiltä toimijoilta;  

2) viestintäverkkojen ylläpitäjiltä viestintä-
verkon häiriöistä; 

3) luotsauspalvelun tarjoajilta ja satamanpi-
täjiltä; 

4) muilta liikenteen ohjaus- ja hallintapal-
veluiden tarjoajilta; 

5) junien, alusten ja ilma-alusten omistajil-
ta, liikennöitsijöiltä tai niiden edustajilta; 

6) erillisestä pyynnöstä muilta toimijoilta, 
joiden toiminta vaikuttaa liikenneturvallisuu-
teen tai liikenteen sujuvuuteen. 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joaja ei saa antaa liike- tai ammattisalaisuuk-
siksi katsottuja tietoja eteenpäin, ellei se ole 
välttämätöntä yleisen turvallisuuden tai lii-
kenneturvallisuuden turvaamiseksi tai vaka-
van ympäristövahingon estämiseksi. Tietojen 
on oltava tällöin sellaisessa muodossa, että 
niistä ei voida erottaa yksittäisiä käyttäjiä ei-
vätkä liike- ja ammattisalaisuudet vaarannu. 
Edellä sanottu ei kuitenkaan estä tietojen 
luovuttamista viranomaiselle jäljempänä 4 
§:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Tiedot toimitetaan rajapinnan kautta tai 
muutoin sähköisesti. Rajapinnan kautta tar-
jottava pääsy tietoihin ja tietojärjestelmiin ja 
sen toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavat 
tukipalvelut, käyttöehdot, ohjelmistot, lisens-
sit ja muut tarvittavat palvelut on tarjottava 
oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimät-
tömin ehdoin. 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joaja saa käyttää eri laeissa säädettyjä tehtä-
viä varten saamiaan tietoja muidenkin laki-
sääteisten tehtäviensä hoitamisessa, mikäli 
sama palveluntarjoaja tarjoaa eri liikenne-
muotojen ohjaus- ja hallintapalveluita.  

 

 3 § 

Tietojen luovuttaminen avoimen rajapinnan 
kautta 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajan on avattava avoimen rajapinnan kautta 
koneluettavassa muodossa vapaasti käytettä-



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
väksi seuraavat ajantasaiset tiedot 1 luvun 2 
§:n 1 momentissa tarkoitetun tehtävän toteut-
tamiseksi:  

1) liikenteen säätiedot ja -ennusteet,  
2) liikenteen olosuhdetiedot, 
3) liikennemäärien mittaustiedot,  
4) sujuvuus- ja matka-aikatiedot, 
5) häiriö- ja poikkeustilannetiedot, 
6) tiedot vaihtuvista nopeusrajoituksista 

sekä muista vaihtuvista liikennesäännöistä, 
7) tiedot liikennevälineiden sijainnista, jos 

tieto on olemassa,  
8) muut julkisin varoin tuotetut viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
tarkoitetut julkiset tiedot, ellei tiedot luovut-
tanut viranomainen kiellä niiden avaamista 
avoimena datana.  

Ilmaliikennevirtojen säätelystä säädetään 
ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevista yh-
teisistä säännöistä annetussa komission ase-
tuksessa (EU) N:o 255/2010. Ilmailun sää-
palvelun tarjoajien velvollisuudesta toimittaa 
säätietoja säädetään lennonvarmistuspalvelu-
jen tarjoamista koskevista yhteisistä vaati-
muksista sekä asetusten (EY) N:o 482/2008 
ja (EU) N:o 691/2010 muuttamisesta anne-
tussa komission täytäntöönpanoasetuksessa 
(EU) N:o 1035/2011. 

1) Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun 
tarjoajan on avattava avoimen rajapinnan 
kautta koneluettavassa muodossa vapaasti 
käytettäväksi seuraavat staattiset tiedot: 

1) sujuvuus- ja matka-aikatietojen historia-
tiedot, 

2) liikenne- ja mittaustietojen historiatie-
dot, 

3) olosuhdetietojen historiatiedot, 
4) muut tilastotiedot. 
Avoimen rajapinnan kautta tarjottava pääsy 

tietoihin ja tietojärjestelmiin ja pääsyn toteut-
tamiseksi mahdollisesti tarjottavat tukipalve-
lut, käyttöehdot, ohjelmistot, lisenssit ja muut 
tarvittavat palvelut on tarjottava oikeuden-
mukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin eh-
doin. Siltä osin kuin tietojen avaaminen pe-
rustuu sopimukseen Liikenneviraston tai 
muun viranomaisen kanssa, tiedot on avatta-
va maksutta. Jalostetusta tiedosta voidaan ot-
taa maksu liiketaloudellisin perustein. Avat-
tavien tietojen on oltava sellaisessa muodos-
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sa, että henkilötietojen suojaa ja liike- tai 
ammattisalaisuutta ei vaaranneta. 

 
 4 § 

Tietojen luovuttaminen viranomaisille ja 
muille julkista tehtävää hoitaville 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajan on liike- ja ammattisalaisuuden estä-
mättä luovutettava viranomaiselle tai muulle 
laissa säädettyä tehtävää hoitavalle sellaisia 
tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille laissa 
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Tiedot 
luovutetaan maksutta rajapinnan kautta tai 
muutoin sähköisesti.  

Lentoliikenteen osalta tietojen luovutukses-
ta säädetään ilmaliikennevirtojen säätelyä 
koskevista yhteisistä säännöistä annetussa 
komission asetuksessa (EU) N:o 255/2010. 

 
 5 § 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelujen yh-
teentoimivuus 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajan on varmistettava, että sen edellä 1 tai 2 
§:n nojalla saama tieto on ilman aiheetonta 
viivästystä muiden lain mukaan vastaavia 
palveluita tarjoavien liikenteen ohjaus- ja 
hallintapalveluita tarjoavien käytössä raja-
pinnan kautta maksutta, ellei tiedon antanut 
viranomainen ole kieltänyt tai rajoittanut sen 
antamista. 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
joajien on palveluitaan ja järjestelmiään sekä 
tietosisältöjä kehittäessään huolehdittava nii-
den yhteentoimivuudesta muiden vastaavien 
palveluiden kanssa. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yh-
teentoimivuuden varmistamisesta. 

 
 

 6 § 

Tietojen käyttäminen lisäarvopalveluita tar-
jottaessa 

Liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tar-
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joaja saa käyttää 1 ja 2 §:n nojalla saamiaan 
tietoja muita kuin laissa säädettyjä palveluita 
tarjotessaan, mutta palvelua tarjottaessa ei 
voida luovuttaa tietoa muutoin kuin edellä on 
säädetty, eikä salassa pidettävä tieto saa muu-
toinkaan käydä ilmi palvelusta. Liikenteen 
ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja ei myös-
kään saa hyödyntää 2 §:n nojalla saamaansa 
salassa pidettävää tietoa tavalla, joka vahin-
goittaisi tiedon luovuttaneen toimijan liiketa-
loudellisia etuja. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan           päivänä           
kuuta 20  . 

——— 
 

 
  



   
  

 

   

 

 

 

7. 

Laki 

luotsauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan luotsauslain (940/2003) 2, 4 d ja 18 §, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 1312/2016, 
seuraavasti: 
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2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) luotsauksella alusten ohjailuun liittyvää 

toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päälli-
kön neuvonantajana sekä vesialueen ja me-
renkulun asiantuntijana; 

2) luotsilla henkilöä, jonka Liikenteen tur-
vallisuusvirasto on ohjauskirjan myöntämällä 
hyväksynyt toimimaan luotsina Suomen ve-
sialueella sekä 21 kohdassa tarkoitetulla 
Saimaan kanavan vuokra-alueella;  

3) luotsausyhtiöllä osakeyhtiötä, joka on 
perustettu Luotsausliikelaitoksen muuttami-
sesta osakeyhtiöksi annetulla lailla 
(1008/2010); 

4) luotsipaikalla luotsattavaksi väyläksi 
määrätyn väylän avomeren puoleisessa pääs-
sä tai väylällä olevaa karttaan merkittyä alu-
etta, jossa luotsi nousee alukseen tai poistuu 
aluksesta tai jossa vaihdetaan luotsia;  

5) yleisellä kulkuväylällä vesilain 
(587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 momentin 13 
kohdassa tarkoitettua yleistä kulkuväylää;  

6) VTS-viranomaisella alusliikennepalvelu-
lain (623/2005) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitettua 
VTS-viranomaista;  

7) jäänmurtajalla alusta, jota käytetään 
alusten jääluokista ja jäänmurtaja-
avustuksesta annetussa laissa (1121/2005) 
tarkoitetun jäänmurtaja-avustuksen antami-
seen; 

8) valtionaluksella sota-, rajavartio-, polii-
si- ja tullialusta sekä alusta, jota muussa kuin 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) luotsauksella alusten ohjailuun liittyvää 

toimintaa, jossa luotsi toimii aluksen päälli-
kön neuvonantajana sekä vesialueen ja me-
renkulun asiantuntijana; 

2) luotsilla henkilöä, jonka Liikenteen tur-
vallisuusvirasto on ohjauskirjan myöntämällä 
hyväksynyt toimimaan luotsina Suomen ve-
sialueella sekä 21 kohdassa tarkoitetulla 
Saimaan kanavan vuokra-alueella;  

3) luotsausyhtiöllä osakeyhtiötä, joka on 
perustettu Luotsausliikelaitoksen muuttami-
sesta osakeyhtiöksi annetulla lailla 
(1008/2010); 

4) luotsipaikalla luotsattavaksi väyläksi 
määrätyn väylän avomeren puoleisessa pääs-
sä tai väylällä olevaa karttaan merkittyä alu-
etta, jossa luotsi nousee alukseen tai poistuu 
aluksesta tai jossa vaihdetaan luotsia;  

5) yleisellä kulkuväylällä vesilain 
(587/2011) 1 luvun 3 §:n 1 momentin 13 
kohdassa tarkoitettua yleistä kulkuväylää 

6) Alusliikennepalvelujen tarjoajalla alus-
liikennepalvelulain (623/2005) 2 §:n 4 koh-
dassa tarkoitettua VTS-palveluntarjoajaa; 

7) jäänmurtajalla alusta, jota käytetään 
alusten jääluokista ja jäänmurtaja-
avustuksesta annetussa laissa (1121/2005) 
tarkoitetun jäänmurtaja-avustuksen antami-
seen; 

8) valtionaluksella sota-, rajavartio-, polii-
si- ja tullialusta sekä alusta, jota muussa kuin 
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kauppamerenkulussa käytetään pääasiassa 
valtion tarkoitukseen; 

9) SOLAS-yleissopimuksella ihmishengen 
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä 
kansainvälistä yleissopimusta (SopS 
11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muu-
toksia; 

10) automaattisella tunnistusjärjestelmällä 
(AIS) SOLAS-yleissopimuksen navigoinnin 
turvallisuutta koskevassa V luvussa tarkoitet-
tua alusten automaattista tunnistusjärjestel-
mää; 

11) STCW-yleissopimuksella merenkulki-
joiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdin-
pitoa koskevaa vuoden 1978 yleissopimusta 
(SopS 22/1984) ja siihen myöhemmin tehtyjä 
muutoksia;  

12) laivasimulaattorilla STCW-
yleissopimuksen mukaisesti arvioidun oppi-
laitoksen tai ammattikorkeakoulun meren-
kulkijoiden koulutuksessa käyttämää lai-
vasimulaattoria; 

13) MARPOL-yleissopimuksella alusten ai-
heuttaman meren pilaantumisen ehkäisemi-
sestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöy-
täkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myöhem-
min tehtyjä muutoksia; 

14) IGC-säännöstöllä nesteytettyjä kaasuja 
irtolastina kuljettavien alusten rakentamista 
ja varustamista koskevaa Kansainvälisen me-
renkulkujärjestön (IMO) säännöstöä; 

15) IMDG-säännöstöllä vaarallisten ainei-
den kuljetusta kappaletavarana aluksessa 
koskevaa IMO:n säännöstöä; 

16) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muo-
doissaan, mukaan luettuina raakaöljy, poltto-
öljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet; 

17) nesteytetyllä kaasulla IGC-säännöstön 
19 luvussa tarkoitettuja aineita ja niihin rin-
nastettavia nesteytettyinä kuljetettavia kaasu-
ja; 

18) haitallisella nestemäisellä aineella ai-
netta, joka on luokiteltu kuuluvaksi MAR-
POL-yleissopimuksen kemikaaliluettelon 
luokkaan X, Y tai Z; 

19) vaarallisella kiinteällä irtolastilla SO-
LAS-yleissopimuksen liitteen VII luvun A 1 
osan 7 säännössä määriteltyä vaarallista kiin-
teää irtolastia;  

kauppamerenkulussa käytetään pääasiassa 
valtion tarkoitukseen; 

9) SOLAS-yleissopimuksella ihmishengen 
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä 
kansainvälistä yleissopimusta (SopS 
11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muu-
toksia; 

10) automaattisella tunnistusjärjestelmällä 
(AIS) SOLAS-yleissopimuksen navigoinnin 
turvallisuutta koskevassa V luvussa tarkoitet-
tua alusten automaattista tunnistusjärjestel-
mää; 

11) STCW-yleissopimuksella merenkulki-
joiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdin-
pitoa koskevaa vuoden 1978 yleissopimusta 
(SopS 22/1984) ja siihen myöhemmin tehtyjä 
muutoksia;  

12) laivasimulaattorilla STCW-
yleissopimuksen mukaisesti arvioidun oppi-
laitoksen tai ammattikorkeakoulun meren-
kulkijoiden koulutuksessa käyttämää lai-
vasimulaattoria; 

13) MARPOL-yleissopimuksella alusten ai-
heuttaman meren pilaantumisen ehkäisemi-
sestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöy-
täkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myöhem-
min tehtyjä muutoksia; 

14) IGC-säännöstöllä nesteytettyjä kaasuja 
irtolastina kuljettavien alusten rakentamista 
ja varustamista koskevaa Kansainvälisen me-
renkulkujärjestön (IMO) säännöstöä; 

15) IMDG-säännöstöllä vaarallisten ainei-
den kuljetusta kappaletavarana aluksessa 
koskevaa IMO:n säännöstöä; 

16) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muo-
doissaan, mukaan luettuina raakaöljy, poltto-
öljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet; 

17) nesteytetyllä kaasulla IGC-säännöstön 
19 luvussa tarkoitettuja aineita ja niihin rin-
nastettavia nesteytettyinä kuljetettavia kaasu-
ja; 

18) haitallisella nestemäisellä aineella ai-
netta, joka on luokiteltu kuuluvaksi MAR-
POL-yleissopimuksen kemikaaliluettelon 
luokkaan X, Y tai Z; 

19) vaarallisella kiinteällä irtolastilla SO-
LAS-yleissopimuksen liitteen VII luvun A 1 
osan 7 säännössä määriteltyä vaarallista kiin-
teää irtolastia;  
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20) INF-lastilla SOLAS-yleissopimuksen 
VII luvun D osassa tarkoitettua lastia, joka 
sisältää säteilytettyä ydinpolttoainetta, plu-
toniumia tai eräitä radioaktiivisia jätteitä ja 
jota kuljetetaan IMDG-säännöstön mukaises-
ti;  

21) Saimaan kanavan vuokra-alueella alu-
etta, jota koskee Saimaan kanavan Venäjälle 
kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen 
vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä 
Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta aluslii-
kenteestä Suomen tasavallan ja Venäjän fe-
deraation välillä tehty sopimus (SopS 
8/2012); 

22) Saimaan kanavalla kanava-aluetta 
Saimaan kanavan vuokra-alueella sijaitsevan 
Brusnitsnojen sulun alasataman ja Suomen 
alueella sijaitsevan Mälkiän sulun yläsata-
man välillä;  

23) Saimaan vesialueella järvistä koostu-
vaa järvialuetta, jolla sijaitsee luotsinkäyttö-
velvollisuuden piiriin kuuluva Saimaan väy-
lästö, lukuun ottamatta Saimaan kanavaa.  
 

20) INF-lastilla SOLAS-yleissopimuksen 
VII luvun D osassa tarkoitettua lastia, joka 
sisältää säteilytettyä ydinpolttoainetta, plu-
toniumia tai eräitä radioaktiivisia jätteitä ja 
jota kuljetetaan IMDG-säännöstön mukaises-
ti;  

21) Saimaan kanavan vuokra-alueella alu-
etta, jota koskee Saimaan kanavan Venäjälle 
kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen 
vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä 
Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta aluslii-
kenteestä Suomen tasavallan ja Venäjän fe-
deraation välillä tehty sopimus (SopS 
8/2012); 

22) Saimaan kanavalla kanava-aluetta 
Saimaan kanavan vuokra-alueella sijaitsevan 
Brusnitsnojen sulun alasataman ja Suomen 
alueella sijaitsevan Mälkiän sulun yläsata-
man välillä;  

23) Saimaan vesialueella järvistä koostu-
vaa järvialuetta, jolla sijaitsee luotsinkäyttö-
velvollisuuden piiriin kuuluva Saimaan väy-
lästö, lukuun ottamatta Saimaan kanavaa.  
 

4 d § 

Toimintakäsikirja 

Luotsausyhtiön on laadittava ja ylläpidettä-
vä toimintakäsikirjaa, jossa on kuvattu:  

1) luotsauspalvelujen tarjoaminen;  
2) menettelyt, joilla varmistetaan luotsille 

tässä laissa säädettyjen oikeuksien ja velvol-
lisuuksien noudattaminen; 

3) luotsauksia koskeva tiedonvaihto ja yh-
teistoiminta VTS-viranomaisen kanssa; sekä  

 
4) toiminta onnettomuus- ja poikkeustilan-

teissa.  
Toimintakäsikirja on toimitettava Liiken-

teen turvallisuusvirastolle tiedoksi ennen 
kuin se otetaan käyttöön ja jokaisen päivityk-
sen jälkeen. 

4 d §  

Toimintakäsikirja 

Luotsausyhtiön on laadittava ja ylläpidettä-
vä toimintakäsikirjaa, jossa on kuvattu:  

1) luotsauspalvelujen tarjoaminen;  
2) menettelyt, joilla varmistetaan luotsille 

tässä laissa säädettyjen oikeuksien ja velvol-
lisuuksien noudattaminen; 

3) luotsauksia koskeva tiedonvaihto ja yh-
teistoiminta alusliikennepalvelujen tarjoajan 
kanssa; sekä  

4) toiminta onnettomuus- ja poikkeustilan-
teissa.  

Toimintakäsikirja on toimitettava Liiken-
teen turvallisuusvirastolle tiedoksi ennen 
kuin se otetaan käyttöön ja jokaisen päivityk-
sen jälkeen. 

 
 
 

 
 

18 § 
 

18 §  
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Valvonta 

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii 
luotsaustoiminnan yleisestä ohjauksesta ja 
kehittämisestä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo tä-
män lain muiden kuin 6 §:n säännösten nou-
dattamista.  

VTS-viranomainen ilmoittaa välittömästi 
Liikenteen turvallisuusvirastolle havaitsemis-
taan poikkeamista, jotka koskevat luotsin-
käyttövelvollisuuden noudattamista, luotsin 
ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja erivapau-
den käyttöä sekä luotsauspalvelujen tarjoa-
mista.  

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitet-
tava teknisen käyttöyhteyden avulla VTS-
viranomaiselle ajantasaiset tiedot luotsin oh-
jauskirjoista, linjaluotsinkirjoista, erivapauk-
sista ja poikkeuksista luotsinkäyttövelvolli-
suudesta. Poikkeuksista Liikenteen turvalli-
suusvirasto voi ilmoittaa VTS-viranomaiselle 
myös muulla tavalla kuin teknisen käyttöyh-
teyden avulla. 

Luotsauspalveluja tarjoavan yhtiön on toi-
mitettava VTS-viranomaiselle sähköisesti 
ajan tasalla olevat tiedot luotsintilauksista ja 
käynnissä olevista luotsauksista. Yhtiön on 
ilmoitettava VTS-viranomaiselle poikkea-
mista tai häiriöistä luotsaustoiminnassa. 

Valvonta 

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii 
luotsaustoiminnan yleisestä ohjauksesta ja 
kehittämisestä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo tä-
män lain muiden kuin 6 §:n säännösten nou-
dattamista.  

Alusliikennepalveluntarjoaja ilmoittaa vä-
littömästi Liikenteen turvallisuusvirastolle 
havaitsemistaan poikkeamista, jotka koskevat 
luotsinkäyttövelvollisuuden noudattamista, 
luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja eri-
vapauden käyttöä sekä luotsauspalvelujen 
tarjoamista.  

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitet-
tava teknisen käyttöyhteyden avulla aluslii-
kennepalveluntarjoajalle ajantasaiset tiedot 
luotsin ohjauskirjoista, linjaluotsinkirjoista, 
erivapauksista ja poikkeuksista luotsinkäyt-
tövelvollisuudesta. Poikkeuksista Liikenteen 
turvallisuusvirasto voi ilmoittaa alusliikenne-
palveluntarjoajalle myös muulla tavalla kuin 
teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Luotsauspalveluja tarjoavan yhtiön on toi-
mitettava alusliikennepalveluntarjoajalle 
sähköisesti ajan tasalla olevat tiedot luotsinti-
lauksista ja käynnissä olevista luotsauksista. 
Yhtiön on ilmoitettava alusliikennepalvelun-
tarjoajalle poikkeamista tai häiriöistä luot-
saustoiminnassa. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan           päivänä           
kuuta 20  . 

——— 
 

 
  



   
  

 

   

 

 

 

8. 

Laki 

merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta 

muutetaan merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 1 luvun 2 §, 2 a luvun 1 ja 3 § 
sekä 11 luvun 1 ja 2 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 2 § osaksi laeissa 998/2014, 473/2016, 275/2017 ja 
628/2017 sekä 2 a luvun 1 ja 3 § laissa 275/2017, seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella alus-

ten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäi-
semisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 
pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myö-
hemmin tehtyjä muutoksia; 

2) Helsingin sopimuksella vuoden 1992 
Itämeren alueen merellisen ympäristön suoje-
lua koskevaa yleissopimusta (SopS 2/2000) 
ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia; 

3) SOLAS–yleissopimuksella ihmishengen 
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä 
kansainvälistä yleissopimusta (SopS 
11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muu-
toksia; 

4) AFS–yleissopimuksella alusten haitallis-
ten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoitta-
misesta Lontoossa 5 päivänä lokakuuta 2001 
tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja siihen 
myöhemmin tehtyjä muutoksia; 

4 a) painolastivesiyleissopimuksella alusten 
painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta 
ja käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmi-
kuuta 2004 tehtyä kansainvälistä yleissopi-
musta ja siihen myöhemmin tehtyjä muutok-
sia;  

5) TBT-asetuksella orgaanisten tinayhdis-
teiden kieltämisestä aluksissa annettua Eu-

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella alus-

ten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäi-
semisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväli-
seen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 
pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myö-
hemmin tehtyjä muutoksia; 

2) Helsingin sopimuksella vuoden 1992 
Itämeren alueen merellisen ympäristön suoje-
lua koskevaa yleissopimusta (SopS 2/2000) 
ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia; 

3) SOLAS―yleissopimuksella ihmishengen 
turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä 
kansainvälistä yleissopimusta (SopS 
11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muu-
toksia; 

4) AFS―yleissopimuksella alusten haital-
listen kiinnittymisenestojärjestelmien rajoit-
tamisesta Lontoossa 5 päivänä lokakuuta 
2001 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ja 
siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia; 

4 a) painolastivesiyleissopimuksella alusten 
painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta 
ja käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmi-
kuuta 2004 tehtyä kansainvälistä yleissopi-
musta ja siihen myöhemmin tehtyjä muutok-
sia;  

5) TBT-asetuksella orgaanisten tinayhdis-
teiden kieltämisestä aluksissa annettua Eu-
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roopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 782/2003; 

5 a) aluskierrätysasetuksella aluskierrätyk-
sestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja 
direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta annet-
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tusta (EU) N:o 1257/2013;  

6) aluevesillä, sisäisillä aluevesillä ja 
aluemerellä Suomen aluevesien rajoista an-
netussa laissa (463/1956) määriteltyjä aluei-
ta;  

7) sisävesialueella järviä, jokia ja kanavia;  
8) Suomen vesialueella aluevesiä ja sisä-

vesialuetta;  
9) talousvyöhykkeellä Suomen talousvyö-

hykkeestä annetussa laissa (1058/2004) mää-
riteltyä merialuetta;  

10) Itämeren alueella varsinaista Itämerta, 
Pohjanlahtea ja Suomenlahtea sekä Itämeren 
sisääntuloväylää, jonka rajana on Skagenin 
leveysaste 57°44,8"P Skagerrakissa, mukaan 
lukien valtioiden ilmoittamat sisäiset alueve-
det;  

11) lähimmällä maalla sisäisten aluevesien 
ulkorajaa tai niitä alueita, jotka määritellään 
MARPOL 73/78 -yleissopimuksessa;  

12) kansainvälisellä liikenteellä liikennettä 
Suomen ja ulkomaan satamien välillä tai ul-
komaan satamien välillä sekä merimatkaa 
Suomen satamasta Suomen aluevesien ulko-
puolelle, lukuun ottamatta kohdassa 13 tar-
koitettua liikennettä;  

13) kotimaanliikenteellä liikennettä suoma-
laisten satamien välillä; kotimaan liikentee-
seen rinnastetaan liikenne Saimaan kanavan 
ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesi-
alueiden kautta Viipuriin sekä liikenne Vih-
revojn ja Viipurin välillä;  

14) aluksella jokaista vesikulkuneuvoa, 
mukaan luettuina kantosiipialukset, ilma-
tyynyalukset, vedenalaiset alukset ja kelluvat 
alukset sekä kiinteät tai kelluvat alustat;  

15) öljysäiliöaluksella alusta, jonka lastiti-
lat on rakennettu tai muunnettu pääasiassa öl-
jyn kuljettamiseen irtolastina, mukaan luet-
tuina yhdistelmäalukset sekä kemikaalisäiliö-
alukset silloin, kun ne kuljettavat öljyä irto-
lastina;  

16) kemikaalisäiliöaluksella alusta, jonka 
lastitilat on rakennettu tai muunnettu pääasi-

roopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 782/2003; 

5 a) aluskierrätysasetuksella aluskierrätyk-
sestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja 
direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta annet-
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tusta (EU) N:o 1257/2013;  

6) aluevesillä, sisäisillä aluevesillä ja 
aluemerellä Suomen aluevesien rajoista an-
netussa laissa (463/1956) määriteltyjä aluei-
ta;  

7) sisävesialueella järviä, jokia ja kanavia; 
8) Suomen vesialueella aluevesiä ja sisä-

vesialuetta; 
9) talousvyöhykkeellä Suomen talousvyö-

hykkeestä annetussa laissa (1058/2004) mää-
riteltyä merialuetta; 

10) Itämeren alueella varsinaista Itämerta, 
Pohjanlahtea ja Suomenlahtea sekä Itämeren 
sisääntuloväylää, jonka rajana on Skagenin 
leveysaste 57°44,8'P Skagerrakissa, mukaan 
lukien valtioiden ilmoittamat sisäiset alueve-
det; 

11) lähimmällä maalla sisäisten aluevesien 
ulkorajaa tai niitä alueita, jotka määritellään 
MARPOL 73/78 -yleissopimuksessa; 

12) kansainvälisellä liikenteellä liikennettä 
Suomen ja ulkomaan satamien välillä tai ul-
komaan satamien välillä sekä merimatkaa 
Suomen satamasta Suomen aluevesien ulko-
puolelle, lukuun ottamatta kohdassa 13 tar-
koitettua liikennettä; 

13) kotimaanliikenteellä liikennettä suoma-
laisten satamien välillä; kotimaan liikentee-
seen rinnastetaan liikenne Saimaan kanavan 
ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesi-
alueiden kautta Viipuriin sekä liikenne Vih-
revojn ja Viipurin välillä; 

14) aluksella jokaista vesikulkuneuvoa, 
mukaan luettuina kantosiipialukset, ilma-
tyynyalukset, vedenalaiset alukset ja kelluvat 
alukset sekä kiinteät tai kelluvat alustat; 

15) öljysäiliöaluksella alusta, jonka lastiti-
lat on rakennettu tai muunnettu pääasiassa öl-
jyn kuljettamiseen irtolastina, mukaan luet-
tuina yhdistelmäalukset sekä kemikaalisäiliö-
alukset silloin, kun ne kuljettavat öljyä irto-
lastina; 

16) kemikaalisäiliöaluksella alusta, jonka 
lastitilat on rakennettu tai muunnettu pääasi-



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

assa haitallisen nestemäisen aineen kuljetta-
miseen irtolastina, mukaan luettuina öljysäi-
liöalukset silloin, kun ne kuljettavat haitallis-
ta nestemäistä ainetta irtolastina;  

17) matkustaja-aluksella alusta, joka saa 
kuljettaa yli 12 matkustajaa, jolloin matkus-
tajalla tarkoitetaan kaikkia muita kuin aluk-
sen päällikköä ja laivaväkeen kuuluvia tai 
muita missä tahansa ominaisuudessa aluk-
seen toimeen otettuja tai siinä aluksen lukuun 
työskenteleviä henkilöitä sekä alle vuoden 
ikäisiä lapsia;  

18) huviveneellä urheilukäyttöön tai vapaa-
aikaan tarkoitettua alusta sen tyypistä tai 
käyttövoimasta riippumatta;  

19) kalastusaluksella kalojen tai meren 
muiden elollisten luonnonvarojen pyyntiin 
varustettua tai siihen kaupallisesti käytettä-
vää alusta;  

20) sisävesialuksella erityisesti sisä-
vesiväylällä käytettäväksi tarkoitettua alusta, 
sellaisena kuin se määritellään sisävesialus-
ten teknisistä vaatimuksista annetussa neu-
voston direktiivissä 82/714/ETY, mukaan lu-
ettuina kaikki alukset, joille on myönnetty 
yhteisön sisävesialustodistus sellaisena kuin 
se määritellään mainitussa direktiivissä;  

21) puolustusvoimien tai rajavartiolaitok-
sen aluksella alusta, jossa on selvät kansalli-
suustunnukset ja joka on asiaankuuluvasta 
palvelusluettelosta tai vastaavasta ilmenevän 
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen 
asianmukaisesti tehtävään määräämän henki-
lön komennossa;  

22) bruttovetoisuudella vuoden 1969 kan-
sainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen 
(SopS 31/1982) liitteessä I olevaa kaavaa 
käyttäen määritettyä vetoisuutta;  

23) alusjätteellä kaikkea aluksen tavan-
omaisesta toiminnasta syntyvää jätettä, mu-
kaan lukien konehuoneesta peräisin olevat öl-
jyiset jätteet, käymäläjätevedet ja kiinteät jät-
teet; lastijätettä ei kuitenkaan pidetä alusjät-
teenä;  

24) haitallisella aineella öljyä, haitallista 
nestemäistä ainetta, käymäläjätevettä ja kiin-
teää jätettä; jos muuhun kuin haitalliseen ai-
neeseen on sekoitettu haitallista ainetta, pide-
tään myös näiden aineiden seosta haitallisena 
aineena;  

assa haitallisen nestemäisen aineen kuljetta-
miseen irtolastina, mukaan luettuina öljysäi-
liöalukset silloin, kun ne kuljettavat haitallis-
ta nestemäistä ainetta irtolastina; 

17) matkustaja-aluksella alusta, joka saa 
kuljettaa yli 12 matkustajaa, jolloin matkus-
tajalla tarkoitetaan kaikkia muita kuin aluk-
sen päällikköä ja laivaväkeen kuuluvia tai 
muita missä tahansa ominaisuudessa aluk-
seen toimeen otettuja tai siinä aluksen lukuun 
työskenteleviä henkilöitä sekä alle vuoden 
ikäisiä lapsia; 

18) huviveneellä urheilukäyttöön tai vapaa-
aikaan tarkoitettua alusta sen tyypistä tai 
käyttövoimasta riippumatta; 

19) kalastusaluksella kalojen tai meren 
muiden elollisten luonnonvarojen pyyntiin 
varustettua tai siihen kaupallisesti käytettä-
vää alusta; 

20) sisävesialuksella erityisesti sisä-
vesiväylällä käytettäväksi tarkoitettua alusta, 
sellaisena kuin se määritellään sisävesialus-
ten teknisistä vaatimuksista annetussa neu-
voston direktiivissä 82/714/ETY, mukaan lu-
ettuina kaikki alukset, joille on myönnetty 
yhteisön sisävesialustodistus sellaisena kuin 
se määritellään mainitussa direktiivissä; 

21) puolustusvoimien tai Rajavartiolaitok-
sen aluksella alusta, jossa on selvät kansalli-
suustunnukset ja joka on asiaankuuluvasta 
palvelusluettelosta tai vastaavasta ilmenevän 
puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen 
asianmukaisesti tehtävään määräämän henki-
lön komennossa; 

22) bruttovetoisuudella vuoden 1969 kan-
sainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen 
(SopS 31/1982) liitteessä I olevaa kaavaa 
käyttäen määritettyä vetoisuutta; 

23) alusjätteellä kaikkea aluksen tavan-
omaisesta toiminnasta syntyvää jätettä, mu-
kaan lukien konehuoneesta peräisin olevat öl-
jyiset jätteet, käymäläjätevedet ja kiinteät jät-
teet; lastijätettä ei kuitenkaan pidetä alusjät-
teenä; 

24) haitallisella aineella öljyä, haitallista 
nestemäistä ainetta, käymäläjätevettä ja kiin-
teää jätettä; jos muuhun kuin haitalliseen ai-
neeseen on sekoitettu haitallista ainetta, pide-
tään myös näiden aineiden seosta haitallisena 
aineena; 
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25) lastijätteellä aluksen lastitiloissa olevia 
lastijäämiä, jotka on tarpeen poistaa jätteenä 
alukselta lastin lastaamisen ja purkamisen 
päätyttyä;  

26) päästöllä MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti kaik-
kia aluksesta peräisin olevia haitallisten ai-
neiden päästöjä, olivatpa ne muodostuneet 
huomaamatta, jätteitä hävittämällä, vuodon 
seurauksena, pumppaamalla tai tyhjentämäl-
lä; päästöllä ei tässä laissa tarkoiteta maalta 
peräisin olevien jätteiden mereen laskemista 
(dumppaus), meren pohjan mineraalien hyö-
dyntämisen yhteydessä syntyviä aineita eikä 
haitallisten aineiden päästämistä laillisen tie-
teellisen tutkimuksen yhteydessä saastumisen 
vähentämiseksi tai kontrollin takia;  

27) ympäristön pilaantumisella vesialuei-
den tilaan liittyvää vaaraa ihmisen terveydel-
le, elollisten luonnonvarojen ja vesialueiden 
elämän vahingoittumista, esteitä kalastuksel-
le tai muulle oikeutetulle vesialueiden käytöl-
le, veden käyttöominaisuuksien huonontu-
mista, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta 
näihin rinnastettavaa haittaa, taikka ilman 
laatuun tai ilmastoon liittyvää alusten tavan-
omaisesta käytöstä johtuvaa haittaa, kuten 
moottoreiden pakokaasun typen ja rikin aihe-
uttamaa haittaa taikka otsonikerrosta heiken-
tävien aineiden aiheuttamaa haittaa;  

28) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muo-
doissaan, mukaan luettuina raakaöljy, poltto-
öljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet;  

29) öljypitoisella seoksella seosta, joka si-
sältää öljyä;  

30) nestemäisellä aineella ainetta, jonka 
höyrypaine 37,8 °C:n lämpötilassa on enin-
tään 0, 28 megapascalia (absoluuttinen pai-
ne);  

31) haitallisella nestemäisellä aineella ai-
netta, joka on luokiteltu kuuluvaksi MAR-
POL 73/78 -yleissopimuksen kemikaaliluet-
telon luokkaan X, Y ja Z;  

32) aineella alkuaineita ja niiden kemialli-
sia yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät 
luonnossa tai teollisesti tuotettuina;  

33) valmisteella kahden tai useamman ai-
neen seoksia;  

34) käymäläjätevedellä  
a) käymälöistä, pisoaareista ja WC-

25) lastijätteellä aluksen lastitiloissa olevaa 
lastijäännettä, joka on tarpeen poistaa jättee-
nä alukselta lastin purkamisen päätyttyä; 

 
26) päästöllä MARPOL 73/78 -

yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti kaik-
kia aluksesta peräisin olevia haitallisten ai-
neiden päästöjä, olivatpa ne muodostuneet 
huomaamatta, jätteitä hävittämällä, vuodon 
seurauksena, pumppaamalla tai tyhjentämäl-
lä; päästöllä ei tässä laissa tarkoiteta maalta 
peräisin olevien jätteiden mereen laskemista 
(dumppaus), meren pohjan mineraalien hyö-
dyntämisen yhteydessä syntyviä aineita eikä 
haitallisten aineiden päästämistä laillisen tie-
teellisen tutkimuksen yhteydessä saastumisen 
vähentämiseksi tai kontrollin takia; 

27) ympäristön pilaantumisella vesialuei-
den tilaan liittyvää vaaraa ihmisen terveydel-
le, elollisten luonnonvarojen ja vesialueiden 
elämän vahingoittumista, esteitä kalastuksel-
le tai muulle oikeutetulle vesialueiden käytöl-
le, veden käyttöominaisuuksien huonontu-
mista, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta 
näihin rinnastettavaa haittaa, taikka ilman 
laatuun tai ilmastoon liittyvää alusten tavan-
omaisesta käytöstä johtuvaa haittaa, kuten 
moottoreiden pakokaasun typen ja rikin aihe-
uttamaa haittaa taikka otsonikerrosta heiken-
tävien aineiden aiheuttamaa haittaa; 

28) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muo-
doissaan, mukaan luettuina raakaöljy, poltto-
öljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet; 

29) öljypitoisella seoksella seosta, joka si-
sältää öljyä; 

30) nestemäisellä aineella ainetta, jonka 
höyrypaine 37,8 °C:n lämpötilassa on enin-
tään 0, 28 megapascalia (absoluuttinen pai-
ne); 

31) haitallisella nestemäisellä aineella ai-
netta, joka on luokiteltu kuuluvaksi MAR-
POL 73/78 -yleissopimuksen kemikaaliluet-
telon luokkaan X, Y ja Z; 

32) aineella alkuaineita ja niiden kemialli-
sia yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät 
luonnossa tai teollisesti tuotettuina; 

33) valmisteella kahden tai useamman ai-
neen seoksia; 

34) käymäläjätevedellä 
a) käymälöistä, pisoaareista ja WC-



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

lattiakaivoista peräisin olevia jätevesiä ja 
muita jätteitä;  

b) lääkintätilojen pesualtaista, kylpyam-
meista ja lattiakaivoista peräisin olevia jäte-
vesiä;  

c) tyhjennyksiä tiloista, joissa on eläviä 
eläimiä; sekä 

d) muita jätevesiä, jotka on sekoitettu edel-
listen kanssa;  

35) käsitellyllä käymäläjätevedellä käymä-
läjätevettä, joka on käsitelty asianmukaisesti 
hyväksytyssä käsittelylaitteistossa;  

36) kiinteällä jätteellä kaikenlaisia ruoka-
jätteitä, kotitalousjätteitä ja aluksen toimin-
nasta aiheutuvia jätteitä, kaikenlaisia muove-
ja, lastijäämiä, jätteenpolttouunin tuhkaa, 
ruokaöljyä, kalastusvälineitä ja eläinten ruho-
ja, joita syntyy aluksen tavanomaisen toi-
minnan aikana ja jota on jatkuvasti tai aika 
ajoin poistettava aluksesta, lukuun ottamatta 
MARPOL 73/78 -yleissopimuksen muissa 
kuin V liitteessä määriteltyjä tai lueteltuja ai-
neita; kiinteään jätteeseen eivät kuulu tuoreet 
kalat ja niiden osat, jotka on saatu matkan ai-
kana harjoitetun kalastustoiminnan seurauk-
sena tai sellaisen kalanviljelyn seurauksena, 
johon sisältyy kalojen, myös äyriäisten, kul-
jetus kalanviljelylaitokseen ja pyydettyjen 
kalojen, myös äyriäisten, kuljetus tällaisista 
laitoksista rannikolle jalostettavaksi;  

37) ilmaa pilaavalla aineella MARPOL 
73/78 -yleissopimuksen VI liitteessä ilman 
pilaantumisen ehkäisemiseksi säänneltyjä ai-
neita, joilla on haitallisia vaikutuksia ilmaan, 
veteen ja muuhun ympäristöön;  

38) polttoaineella aluksen päämoottoreissa 
ja apumoottoreissa käytettyjä polttoöljyjä;  

39) markkinoille saattamisella meriliiken-
teessä käytettävien polttoaineiden toimitta-
mista jakeluun tai polttoaineen käyttäjille tai 
asettamista näiden käyttöön vastiketta vas-
taan tai vastikkeetta käytettäväksi aluksilla 
polttoaineena Suomen lainkäyttövaltaan kuu-
luvilla alueilla, ei kuitenkaan meriliikentees-
sä käytettävien polttoaineiden toimittamista 
tai asettamista käyttöön vietäväksi ulkomaille 
alusten säiliöissä;  

40) meriliikenteessä käytettävällä polttoai-
neella raakaöljystä saatavaa nestemäistä polt-
toainetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai 

lattiakaivoista peräisin olevia jätevesiä ja 
muita jätteitä; 

b) lääkintätilojen pesualtaista, kylpyam-
meista ja lattiakaivoista peräisin olevia jäte-
vesiä; 

c) tyhjennyksiä tiloista, joissa on eläviä 
eläimiä; sekä 

d) muita jätevesiä, jotka on sekoitettu edel-
listen kanssa; 

35) käsitellyllä käymäläjätevedellä käymä-
läjätevettä, joka on käsitelty asianmukaisesti 
hyväksytyssä käsittelylaitteistossa; 

36) kiinteällä jätteellä kaikenlaisia ruoka-
jätteitä, kotitalousjätteitä ja aluksen toimin-
nasta aiheutuvia jätteitä, kaikenlaisia muove-
ja, lastijäämiä, jätteenpolttouunin tuhkaa, 
ruokaöljyä, kalastusvälineitä ja eläinten ruho-
ja, joita syntyy aluksen tavanomaisen toi-
minnan aikana ja jota on jatkuvasti tai aika 
ajoin poistettava aluksesta, lukuun ottamatta 
MARPOL 73/78 -yleissopimuksen muissa 
kuin V liitteessä määriteltyjä tai lueteltuja ai-
neita; kiinteään jätteeseen eivät kuulu tuoreet 
kalat ja niiden osat, jotka on saatu matkan ai-
kana harjoitetun kalastustoiminnan seurauk-
sena tai sellaisen kalanviljelyn seurauksena, 
johon sisältyy kalojen, myös äyriäisten, kul-
jetus kalanviljelylaitokseen ja pyydettyjen 
kalojen, myös äyriäisten, kuljetus tällaisista 
laitoksista rannikolle jalostettavaksi;  

37) ilmaa pilaavalla aineella MARPOL 
73/78 -yleissopimuksen VI liitteessä ilman 
pilaantumisen ehkäisemiseksi säänneltyjä ai-
neita, joilla on haitallisia vaikutuksia ilmaan, 
veteen ja muuhun ympäristöön; 

38) polttoaineella aluksen päämoottoreissa 
ja apumoottoreissa käytettyjä polttoöljyjä; 

39) markkinoille saattamisella meriliiken-
teessä käytettävien polttoaineiden toimitta-
mista jakeluun tai polttoaineen käyttäjille tai 
asettamista näiden käyttöön vastiketta vas-
taan tai vastikkeetta käytettäväksi aluksilla 
polttoaineena Suomen lainkäyttövaltaan kuu-
luvilla alueilla, ei kuitenkaan meriliikentees-
sä käytettävien polttoaineiden toimittamista 
tai asettamista käyttöön vietäväksi ulkomaille 
alusten säiliöissä; 

40) meriliikenteessä käytettävällä polttoai-
neella raakaöljystä saatavaa nestemäistä polt-
toainetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai 
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jota käytetään aluksella, mukaan lukien stan-
dardissa ISO 8217 määritellyt polttoaineet;  

41) meriliikenteessä käytettävällä dieselöl-
jyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainet-
ta, joka on ISO 8217:n taulukossa I määritel-
lyn DMB-laadun mukaista, rikkipitoisuutta 
koskevaa viittausta lukuun ottamatta;  

 
42) meriliikenteessä käytettävällä kaasuöl-

jyllä meriliikenteessä käytettävää polttoainet-
ta, joka on ISO 8217:n taulukossa I määritel-
tyjen DMX-, DMA- ja DMZ- laatujen mu-
kaista, rikkipitoisuutta koskevaa viittausta 
lukuun ottamatta;  

43) rikin oksidipäästöjen valvonta-alueella 
merialueita, jotka IMO on määritellyt kysei-
siksi valvonta-alueiksi MARPOL 73/78 
yleissopimuksen VI liitteen mukaisesti;  

44) laiturissa olevalla aluksella alusta, joka 
on asianmukaisesti kiinnitettynä tai ankkuroi-
tuna suomalaisessa satamassa, kun sitä lasta-
taan tai puretaan, taikka joka odottaa sata-
massa;  

45) päästönvähentämismenetelmällä aluk-
seen asennettavaa varustetta, materiaalia, lai-
tetta tai laitteistoa tai muuta menettelyä, vaih-
toehtoista polttoainetta taikka vaatimusten 
noudattamista koskevaa menetelmää, jota 
käytetään vaihtoehtona MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen VI liitteen ja neuvoston di-
rektiivin 1999/32/EY muuttamisesta merilii-
kenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipi-
toisuuden osalta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2012/33/EU 
vaatimusten mukaiselle vähärikkiselle meri-
liikenteessä käytettävälle polttoaineelle ja jo-
ka voidaan todentaa ja määrällisesti arvioida 
ja jonka noudattamista voidaan valvoa;  

46) kiinnittymisenestojärjestelmällä pinnoi-
tetta, maalia, pintakäsittelyä, pintaa tai laitet-
ta, jota käytetään aluksella vähentämään tai 
estämään ei-toivottujen organismien kiinnit-
tymistä sen pintaan;  

46 a) painolastivedellä vettä ja siihen sisäl-
tyviä kiintoaineita, jota kuljetetaan aluksella, 
jotta pystytään hallitsemaan aluksen viippa-
usta, kallistumista, syväystä, vakavuutta tai 
rasitusta;  

46 b) painolastiveden käsittelyllä sellaisia 
mekaanisia, fysikaalisia, kemiallisia ja biolo-

jota käytetään aluksella, mukaan lukien stan-
dardissa ISO 8217 määritellyt polttoaineet; 

41) meriliikenteessä käytettävällä dieselöl-
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liikenteessä käytettävälle polttoaineelle ja jo-
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46) kiinnittymisenestojärjestelmällä pinnoi-
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ta, jota käytetään aluksella vähentämään tai 
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tymistä sen pintaan; 
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tyviä kiintoaineita, jota kuljetetaan aluksella, 
jotta pystytään hallitsemaan aluksen viippa-
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

gisia prosesseja joko erikseen tai yhdessä, 
joiden avulla painolastivedessä ja sedimen-
teissä olevat haitalliset vesieliöt ja taudinai-
heuttajat poistetaan tai muutetaan vaaratto-
miksi taikka joiden avulla vältetään niiden 
ottaminen alukseen tai niiden päästäminen 
aluksesta;  

46 c) sedimenteillä aluksessa painolastive-
destä saostunutta ainesta;  

47) VTS-viranomaisella alusliikennepalve-
lulaissa (623/2005) tarkoitettua Liikennevi-
raston yksikköä, joka ylläpitää alusliikenne-
palvelua;  

47 a) hyväksytyllä luokituslaitoksella aluk-
sen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta 
käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 42 
kohdassa tarkoitettua laitosta;  

48) säännöllisellä liikenteellä aluksen lii-
kennöintiä toistuvasti aikataulun tai etukä-
teen vahvistetun reitin mukaisesti nimettyjen 
satamien välillä ja käymistä vähintään kerran 
kahdessa viikossa sellaisessa reitin varrella 
sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon 
haetaan jättöpakkoa koskevaa poikkeusta;  

49) satamalla paikkaa tai maantieteellistä 
aluetta, joka on varustettu niin, että se voi 
pääasiallisesti ottaa vastaan aluksia, mukaan 
lukien kalastusalukset ja huviveneet, ei kui-
tenkaan paikkaa tai aluetta, jonka aluksille 
tarkoitetut rakenteet ja palvelut sekä käyttäjä- 
ja jätemäärät ovat vähäiset;  

50) sataman pitäjällä sitä, joka vastaa sa-
taman eri toimintojen kokonaisuuden järjes-
tämisestä tai perii satamamaksun tai siihen 
verrattavan yleisen maksun sataman käyttä-
misestä. 

gisia prosesseja joko erikseen tai yhdessä, 
joiden avulla painolastivedessä ja sedimen-
teissä olevat haitalliset vesieliöt ja taudinai-
heuttajat poistetaan tai muutetaan vaaratto-
miksi taikka joiden avulla vältetään niiden 
ottaminen alukseen tai niiden päästäminen 
aluksesta;  

46 c) sedimenteillä aluksessa painolastive-
destä saostunutta ainesta;  

 47 ) Alusliikennepalvelujen tarjoajalla 
alusliikennepalvelulaissa (623/2005) tarkoi-
tettua VTS-palveluntarjoajaa, joka ylläpitää 
alusliikennepalvelua. 

47 a) hyväksytyllä luokituslaitoksella aluk-
sen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta 
käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 42 
kohdassa tarkoitettua laitosta;  

48) säännöllisellä liikenteellä aluksen lii-
kennöintiä toistuvasti aikataulun tai etukä-
teen vahvistetun reitin mukaisesti nimettyjen 
satamien välillä ja käymistä vähintään kerran 
kahdessa viikossa sellaisessa reitin varrella 
sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon 
haetaan jättöpakkoa koskevaa poikkeusta; 

49) satamalla paikkaa tai maantieteellistä 
aluetta, joka on varustettu niin, että se voi 
pääasiallisesti ottaa vastaan aluksia, mukaan 
lukien kalastusalukset ja huviveneet, ei kui-
tenkaan paikkaa tai aluetta, jonka aluksille 
tarkoitetut rakenteet ja palvelut sekä käyttäjä- 
ja jätemäärät ovat vähäiset; 

50) sataman pitäjällä sitä, joka vastaa sa-
taman eri toimintojen kokonaisuuden järjes-
tämisestä tai perii satamamaksun tai siihen 
verrattavan yleisen maksun sataman käyttä-
misestä. 

 
 

2 a luku 

Öljylastin siirto aluksesta toiseen 

1 § 

STS-siirtojen suorittamiselle osoitetut alueet  

Öljysäiliöalusten välisiä öljylastin siirtoja 
(STS-siirto) saa suorittaa vain satama-alueilla 
sekä erikseen nimetyillä alueilla Suomen ve-
sialueella ja talousvyöhykkeellä. 

2 a luku  

Öljylastin siirto aluksesta toiseen  

1 §  

STS-siirtojen suorittamiselle osoitetut alueet  

Öljysäiliöalusten välisiä öljylastin siirtoja 
(STS-siirto) saa suorittaa vain satama-alueilla 
sekä erikseen nimetyillä alueilla Suomen ve-
sialueella ja talousvyöhykkeellä. 
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Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää, me-
riympäristön suojelun ylläpitämiseksi, neu-
voteltuaan rajavartiolaitoksen, Suomen ym-
päristökeskuksen, Tullin ja alusliikennepal-
velulaissa tarkoitetun VTS-viranomaisen 
kanssa, 1 momentissa tarkoitetut alueet ja pi-
tää niistä luetteloa. Ennen alueiden nimeä-
mistä tulee kuulla asianomaisia sidosryhmiä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisis-
tä syistä ja kuultuaan 2 momentissa tarkoitet-
tuja viranomaisia myöntää poikkeuksia 1 
momentissa säädetystä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi meriym-
päristön suojeluun liittyvistä erityisistä syistä 
kieltää suunnitellun yksittäisen STS-siirron. 

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta STS-
siirtoihin, jotka ovat tarpeen aluksen turvalli-
suuden varmistamiseksi tai ihmishengen pe-
lastamiseksi merellä, tai kun niitä suoritetaan 
tiettyjen pilaantumistapahtumien torjumisek-
si tarkoituksena ympäristön pilaantumisen 
aiheuttaman vahingon vähentäminen. 

Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää, me-
riympäristön suojelun ylläpitämiseksi, neu-
voteltuaan Rajavartiolaitoksen, Suomen ym-
päristökeskuksen, Tullin, Liikenneviraston ja 
alusliikennepalvelujen tarjoajan kanssa, 1 
momentissa tarkoitetut alueet ja pitää niistä 
luetteloa. Ennen alueiden nimeämistä tulee 
kuulla asianomaisia sidosryhmiä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisis-
tä syistä ja kuultuaan 2 momentissa tarkoitet-
tuja viranomaisia myöntää poikkeuksia 1 
momentissa säädetystä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi meriym-
päristön suojeluun liittyvistä erityisistä syistä 
kieltää suunnitellun yksittäisen STS-siirron. 

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta STS-
siirtoihin, jotka ovat tarpeen aluksen turvalli-
suuden varmistamiseksi tai ihmishengen pe-
lastamiseksi merellä, tai kun niitä suoritetaan 
tiettyjen pilaantumistapahtumien torjumisek-
si tarkoituksena ympäristön pilaantumisen 
aiheuttaman vahingon vähentäminen. 

  
 

3 § 

Ennakkoilmoitusvelvollisuus STS-siirrosta 

Aluksen liikenteenharjoittajan, omistajan, 
asiamiehen tai päällikön on ilmoitettava: 

1) Tullille suunnitelmastaan suorittaa Suo-
men vesialueella STS-siirto käyttämällä alus-
liikennepalvelulain 20 a §:ssä tarkoitettua 
sähköistä merenkulun tiedonhallintajärjes-
telmää; 

2) VTS-viranomaiselle suunnitelmastaan 
suorittaa STS-siirto Suomen talousvyöhyk-
keellä edellä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 

 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 

tehtävä hyvissä ajoin ja vähintään 48 tuntia 
ennen suunniteltua STS-siirtoa. Ilmoitukseen 
on sisällytettävä MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen I liitteen mukaiset tiedot.  

Jos poikkeustapauksessa kaikkia MARPOL 
73/78 -yleissopimuksen I liitteen mukaisia 
tietoja ei ole saatavilla vähintään 48 tuntia 
ennen suunniteltua STS-siirtoa, öljylastia 
tyhjentävän öljysäiliöaluksen on ilmoitettava 
1 momentissa mainituille viranomaisille siinä 

3 §  

Ennakkoilmoitusvelvollisuus STS-siirrosta 

Aluksen liikenteenharjoittajan, omistajan, 
asiamiehen tai päällikön on ilmoitettava: 

1) Tullille suunnitelmastaan suorittaa Suo-
men vesialueella STS-siirto käyttämällä alus-
liikennepalvelulain 20 a §:ssä tarkoitettua 
sähköistä merenkulun tiedonhallintajärjes-
telmää; 

2) Alusliikenteenpalvelujen tarjoajalle 
suunnitelmastaan suorittaa STS-siirto Suo-
men talousvyöhykkeellä edellä 1 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehtävä hyvissä ajoin ja vähintään 48 tuntia 
ennen suunniteltua STS-siirtoa. Ilmoitukseen 
on sisällytettävä MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen I liitteen mukaiset tiedot.  

Jos poikkeustapauksessa kaikkia MARPOL 
73/78 -yleissopimuksen I liitteen mukaisia 
tietoja ei ole saatavilla vähintään 48 tuntia 
ennen suunniteltua STS-siirtoa, öljylastia 
tyhjentävän öljysäiliöaluksen on ilmoitettava 
1 momentissa mainituille viranomaisille siinä 
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tarkoitettua menettelyä noudattaen vähintään 
48 tuntia ennen suunniteltua STS-siirtoa, että 
siirto aiotaan suorittaa. MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen I liitteen mukaiset tiedot on 
toimitettava edellä mainituille viranomaisille 
niin pian kuin mahdollista. 

Tullin ja VTS-viranomaisen tulee välittää 
tieto STS-siirtoa koskevasta ilmoituksesta 
Liikenteen turvallisuusvirastolle ja muille 1 
§:n 2 momentissa mainituille viranomaisille. 
Suomen vesialueella tapahtuvan STS-siirron 
osalta ilmoitukseen sovelletaan lisäksi, mitä 
alusliikennepalvelulain 22 a §:ssä säädetään, 
ja talousvyöhykkeellä tapahtuvan STS-siirron 
osalta, mitä alusliikennepalvelulaissa VTS-
viranomaisesta säädetään. 

tarkoitettua menettelyä noudattaen vähintään 
48 tuntia ennen suunniteltua STS-siirtoa, että 
siirto aiotaan suorittaa. MARPOL 73/78 -
yleissopimuksen I liitteen mukaiset tiedot on 
toimitettava edellä mainituille viranomaisille 
niin pian kuin mahdollista. 

Tullin ja alusliikennepalvelujen tarjoajan 
tulee välittää tieto STS-siirtoa koskevasta il-
moituksesta Liikenteen turvallisuusvirastolle 
ja muille 1 §:n 2 momentissa mainituille vi-
ranomaisille. Suomen vesialueella tapahtu-
van STS-siirron osalta ilmoitukseen sovelle-
taan lisäksi, mitä alusliikennepalvelulain 22 a 
§:ssä säädetään, ja talousvyöhykkeellä tapah-
tuvan STS-siirron osalta, mitä alusliikenne-
palvelulaissa alusliikennepalvelujen tarjo-
ajasta säädetään.  

 

11 luku  

Aluksen päällikön velvollisuudet vaarati-
lanteessa 

1 § 

Öljyvahingosta tai sen vaarasta ilmoittami-
nen ja välittömiin torjuntatoimiin ryhtyminen 

Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai öl-
jyvuodon vaara aluksen karilleajon tai kone-
vian, yhteentörmäyksen taikka muun meriva-
hingon takia on uhkaamassa, aluksen päälli-
kön on ilmoitettava öljyvahingosta tai sen 
vaarasta välittömästi asianomaiselle meripe-
lastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskuk-
selle, hätäkeskukselle tai VTS-
viranomaiselle. Suomalaisen aluksen päälli-
kön on ilmoitettava Suomen vesialueen tai 
talousvyöhykkeen ulkopuolella öljyvahingos-
ta tai sen vaarasta lähimmän rantavaltion vi-
ranomaiselle. Aluksen päällikön on lisäksi 
ryhdyttävä sellaisiin välittömiin torjuntatoi-
miin, joita häneltä kohtuudella voidaan vaa-
tia. 

Jos suomalaisen aluksen päällikkö Suomen 
aluevesillä tai Suomen talousvyöhykkeellä 
havaitsee vedessä öljyä niin suuren määrän, 
että sen takia sää- ja muut olosuhteet huomi-
oon ottaen uhkaa öljyvahingon vaara, hänen 

11 luku  

Aluksen päällikön velvollisuudet vaarati-
lanteessa 

1 § 

Öljyvahingosta tai sen vaarasta ilmoittami-
nen ja välittömiin torjuntatoimiin ryhtyminen 

Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai öl-
jyvuodon vaara aluksen karilleajon tai kone-
vian, yhteentörmäyksen taikka muun meriva-
hingon takia on uhkaamassa, aluksen päälli-
kön on ilmoitettava öljyvahingosta tai sen 
vaarasta välittömästi asianomaiselle meripe-
lastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskuk-
selle, hätäkeskukselle tai alusliikennepalvelu-
jen tarjoajalle. Suomalaisen aluksen päälli-
kön on ilmoitettava Suomen vesialueen tai 
talousvyöhykkeen ulkopuolella öljyvahingos-
ta tai sen vaarasta lähimmän rantavaltion vi-
ranomaiselle. Aluksen päällikön on lisäksi 
ryhdyttävä sellaisiin välittömiin torjuntatoi-
miin, joita häneltä kohtuudella voidaan vaa-
tia. 

Jos suomalaisen aluksen päällikkö Suomen 
aluevesillä tai Suomen talousvyöhykkeellä 
havaitsee vedessä öljyä niin suuren määrän, 
että sen takia sää- ja muut olosuhteet huomi-
oon ottaen uhkaa öljyvahingon vaara, hänen 
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on ilmoitettava havainnosta asianomaiselle 
meripelastuskeskukselle, meripelastuslohko-
keskukselle, hätäkeskukselle tai VTS-
viranomaiselle taikka Suomen vesialueen tai 
talousvyöhykkeen ulkopuolella lähimmän 
rantavaltion viranomaiselle. Jos aluksen mie-
histöön tai päällystöön kuuluva tekee vastaa-
van havainnon, hän on velvollinen ilmoitta-
maan asiasta aluksen päällikölle. 

Aluksen päällikön ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta, 
jos on ilmeistä, että 2 momentissa tarkoitetut 
viranomaiset ovat jo saaneet tapauksesta tie-
don. 

on ilmoitettava havainnosta asianomaiselle 
meripelastuskeskukselle, meripelastuslohko-
keskukselle, hätäkeskukselle tai alusliiken-
nepalvelujen tarjoajalle taikka Suomen vesi-
alueen tai talousvyöhykkeen ulkopuolella lä-
himmän rantavaltion viranomaiselle. Jos 
aluksen miehistöön tai päällystöön kuuluva 
tekee vastaavan havainnon, hän on velvolli-
nen ilmoittamaan asiasta aluksen päällikölle. 

Aluksen päällikön ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta, 
jos on ilmeistä, että 2 momentissa tarkoitetut 
viranomaiset ovat jo saaneet tapauksesta tie-
don. 

 
 

2 § 

Muun haitallisen aineen päästöstä tai sen 
vaarasta ilmoittaminen ja välittömiin torjun-

tatoimiin ryhtyminen 

Jos aluksesta aiheutuu Suomen vesialueella 
tai Suomen talousvyöhykkeellä lainvastainen 
muun haitallisen aineen kuin öljyn päästö ve-
teen, aluksen päällikön on ilman viivytystä 
ilmoitettava asianomaiselle meripelastuskes-
kukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hä-
täkeskukselle tai VTS-viranomaiselle asiois-
ta, jotka koskevat alusta, sen tilaa, sijaintia, 
lastia ja tapahtuman laatua, sekä ryhdyttävä 
sellaisiin välittömiin torjuntatoimiin, joita 
häneltä kohtuudella voidaan vaatia. 

 
Vähintään 15 metrin pituisen aluksen pääl-

likön on ilmoitettava asianomaiselle meripe-
lastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskuk-
selle, hätäkeskukselle tai VTS-viranomaiselle 
1 momentissa tarkoitetuista seikoista myös ti-
lanteissa, joissa päästöä ei ole tapahtunut, 
mutta päästön mahdollisuus on olemassa. 
Tämä koskee tapauksia, joissa alus on vauri-
oitunut, aluksen lasti on siirtynyt tai aluksen 
koneisto tai varusteet ovat vioittuneet tavalla, 
joka heikentää navigoinnin turvallisuutta. 

 
Suomen vesialueen ja Suomen talousvyö-

hykkeen ulkopuolella suomalaisen aluksen 
päällikön on tehtävä 1 ja 2 momentissa tar-
koitettu ilmoitus lähimmän rantavaltion vi-

2 § 

Muun haitallisen aineen päästöstä tai sen 
vaarasta ilmoittaminen ja välittömiin torjun-

tatoimiin ryhtyminen 

Jos aluksesta aiheutuu Suomen vesialueella 
tai Suomen talousvyöhykkeellä lainvastainen 
muun haitallisen aineen kuin öljyn päästö ve-
teen, aluksen päällikön on ilman viivytystä 
ilmoitettava asianomaiselle meripelastuskes-
kukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hä-
täkeskukselle tai alusliikennepalvelujen tar-
joajalle asioista, jotka koskevat alusta, sen ti-
laa, sijaintia, lastia ja tapahtuman laatua, sekä 
ryhdyttävä sellaisiin välittömiin torjuntatoi-
miin, joita häneltä kohtuudella voidaan vaa-
tia. 

Vähintään 15 metrin pituisen aluksen pääl-
likön on ilmoitettava asianomaiselle meripe-
lastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskuk-
selle, hätäkeskukselle tai alusliikennepalvelu-
jen tarjoajalle 1 momentissa tarkoitetuista 
seikoista myös tilanteissa, joissa päästöä ei 
ole tapahtunut, mutta päästön mahdollisuus 
on olemassa. Tämä koskee tapauksia, joissa 
alus on vaurioitunut, aluksen lasti on siirtynyt 
tai aluksen koneisto tai varusteet ovat vioit-
tuneet tavalla, joka heikentää navigoinnin 
turvallisuutta. 

Suomen vesialueen ja Suomen talousvyö-
hykkeen ulkopuolella suomalaisen aluksen 
päällikön on tehtävä 1 ja 2 momentissa tar-
koitettu ilmoitus lähimmän rantavaltion vi-
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ranomaiselle. 
Jos aluksen päällikkö on estynyt antamasta 

tässä pykälässä tarkoitettua ilmoitusta, aluk-
sen omistajan, rahtaajan, käyttäjän tai liiken-
nöitsijän tai heidän asiamiehensä on otettava 
vastatakseen aluksen päällikölle kuuluvasta 
ilmoitusvelvollisuudesta. 

ranomaiselle. 
Jos aluksen päällikkö on estynyt antamasta 

tässä pykälässä tarkoitettua ilmoitusta, aluk-
sen omistajan, rahtaajan, käyttäjän tai liiken-
nöitsijän tai heidän asiamiehensä on otettava 
vastatakseen aluksen päällikölle kuuluvasta 
ilmoitusvelvollisuudesta. 

 
 ——— 

 
Tämä laki tulee voimaan           päivänä           

kuuta 20  . 
——— 

 
 
  



   
  

 

   

 

 

 

9. 

Laki 

 
meripelastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan meripelastuslain (1145/2001) 4, 11 a, 14 ja 24 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 § 

osittain laeissa 1660/2009 ja 752/2014, 11 a ja 24 § laissa 1660/2009 ja 14 § osittain laeissa 
597/2005, 1250/2005, 1660/2009, 429/2014, 752/2014, 865/2014 ja xx/xxxx (HE 145/2017), 
seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
4 § 

Muut meripelastukseen osallistuvat viran-
omaiset ja toimijat 

Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, pelas-
tuslaissa (379/2011) tarkoitettu alueen pelas-
tustoimi, Liikenteen turvallisuusvirasto, Lii-
kennevirasto, poliisi, puolustusvoimat, sosi-
aali- ja terveysviranomaiset, Tulli ja ympäris-
töviranomaiset (muu meripelastusviranomai-
nen) ovat rajavartiolaitoksen ohella velvolli-
sia osallistumaan korvauksetta meripelastus-
toimen tehtäviin, jos se on niiden toimialaan 
kuuluvien tehtävien kannalta perusteltua 
taikka jos se vaaratilanteen vakavuus ja eri-
tyisluonne huomioon ottaen on tarpeen, eikä 
meripelastustoimen tehtävän suorittaminen 
merkittävällä tavalla vaaranna viranomaisen 
muun tärkeän lakisääteisen tehtävän suorit-
tamista.  

Muiden meripelastusviranomaisten tehtävät 
meripelastustoimessa ovat seuraavat: 

1) hätäkeskuslaitos osallistuu etsintä- ja pe-
lastusyksiköiden sekä meripelastustoimen 
tehtäviin osallistuvan henkilöstön hälyttämi-
seen sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan; 

2) Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa 
alusturvallisuudesta ja sen kehittämisestä se-
kä antaa rajavartiolaitoksen käyttöön toimi-
alaansa kuuluvaa asiantuntemusta; 

3) Ilmatieteen laitos antaa rajavartiolaitok-
sen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asiantun-
temusta sekä tuottaa rajavartiolaitokselle me-
ripelastustoimen tarvitsemat sää- ja meripal-
velut; 

4 §  

Muut meripelastukseen osallistuvat viran-
omaiset ja toimijat 

Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, pelas-
tuslaissa (379/2011) tarkoitettu alueen pelas-
tustoimi, Liikenteen turvallisuusvirasto, Lii-
kennevirasto, poliisi, puolustusvoimat, sosi-
aali- ja terveysviranomaiset, Tulli ja ympäris-
töviranomaiset (muu meripelastusviranomai-
nen) ovat Rajavartiolaitoksen ohella velvolli-
sia osallistumaan korvauksetta meripelastus-
toimen tehtäviin, jos se on niiden toimialaan 
kuuluvien tehtävien kannalta perusteltua 
taikka jos se vaaratilanteen vakavuus ja eri-
tyisluonne huomioon ottaen on tarpeen, eikä 
meripelastustoimen tehtävän suorittaminen 
merkittävällä tavalla vaaranna viranomaisen 
muun tärkeän lakisääteisen tehtävän suorit-
tamista. (19.9.2014/752) 

Muiden meripelastusviranomaisten tehtävät 
meripelastustoimessa ovat seuraavat: 

1) hätäkeskuslaitos osallistuu etsintä- ja pe-
lastusyksiköiden sekä meripelastustoimen 
tehtäviin osallistuvan henkilöstön hälyttämi-
seen sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan; 

2) Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa 
alusturvallisuudesta ja sen kehittämisestä se-
kä antaa Rajavartiolaitoksen käyttöön toimi-
alaansa kuuluvaa asiantuntemusta. 

3) Ilmatieteen laitos antaa Rajavartiolai-
toksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asian-
tuntemusta sekä tuottaa Rajavartiolaitokselle 
meripelastustoimen tarvitsemat sää- ja meri-
palvelut; 
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4) Liikennevirasto ylläpitää alusliikenne-
palvelulaissa (623/2005) tarkoitettua aluslii-
kennepalvelua sekä osallistuu etsintä- ja pe-
lastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi 
sille kuuluvaa henkilöstöä ja kalustoa; 

 
 
 
 
 
5) alueen pelastustoimi, poliisi ja Tulli 

osallistuvat etsintä- ja pelastustoimintaan tar-
joamalla käytettäväksi niille kuuluvaa henki-
löstöä ja kalustoa; alueen pelastustoimi osal-
listuu pelastustoimen erikoiskoulutetun meri-
toimintaryhmän toimintaan, jos tästä on alu-
een pelastustoimen ja rajavartiolaitoksen 
kesken erikseen sovittu;  

6) puolustusvoimat valvoo merialuetta on-
nettomuus- ja vaaratilanteiden havaitsemi-
seksi ja paikantamiseksi alueellisen koske-
mattomuuden valvontaan liittyen sekä osal-
listuu etsintä- ja pelastustoimintaan tarjoa-
malla käytettäväksi sille kuuluvaa erityisasi-
antuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa; 

7) sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaa-
vat ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä 
puhelinvälitteisten lääkäripalveluiden tuot-
tamisesta; 

8) ympäristöviranomaiset vastaavat aluk-
sista aiheutuvien alusöljy- ja aluskemikaali-
vahinkojen torjunnan järjestämisestä merion-
nettomuuksien yhteydessä yhdessä muiden 
viranomaisten kanssa sen mukaan kuin öljy-
vahinkojen torjunnasta annetussa lainsäädän-
nössä tarkemmin säädetään sekä antavat ra-
javartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuu-
luvaa asiantuntemusta. 

Ilmailulaissa (1194/2009) tarkoitettu ilma-
liikennepalveluiden tarjoaja osallistuu korva-
uksetta meripelastustoimen yhteistyön kehit-
tämiseen, meripelastustoimen valmiuden yl-
läpitoon sekä etsintä- ja pelastustoimintaan 
siltä osin kuin sillä on tarkoituksenmukaista 
toimialaansa liittyvää asiantuntemusta, hen-
kilöstöä ja kalustoa.  

 
Yhteistoiminnan sisällöstä sovitaan tar-

kemmin rajavartiolaitoksen ja ilmaliikenne-
palveluiden tarjoajan välisellä sopimuksella. 

4) Liikennevirasto vastaa alusliikennepal-
velulaissa (623/2005) tarkoitetun alusliiken-
nepalvelun järjestämisestä, toimittaa Raja-
vartiolaitokselle ajantasaista meritilanneku-
vaa alusliikenteestä ja toimeenpanee Raja-
vartiolaitoksen tekemiä alusliikennettä kos-
kevia päätöksiä alusliikennepalvelujen tarjo-
ajan avustamana sekä osallistuu etsintä- ja 
pelastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi 
sille kuuluvaa henkilöstöä ja kalustoa;  

5) alueen pelastustoimi, poliisi ja Tulli 
osallistuvat etsintä- ja pelastustoimintaan tar-
joamalla käytettäväksi niille kuuluvaa henki-
löstöä ja kalustoa; alueen pelastustoimi osal-
listuu pelastustoimen erikoiskoulutetun meri-
toimintaryhmän toimintaan, jos tästä on alu-
een pelastustoimen ja Rajavartiolaitoksen 
kesken erikseen sovittu;  

6) puolustusvoimat valvoo merialuetta on-
nettomuus- ja vaaratilanteiden havaitsemi-
seksi ja paikantamiseksi alueellisen koske-
mattomuuden valvontaan liittyen sekä osal-
listuu etsintä- ja pelastustoimintaan tarjoa-
malla käytettäväksi sille kuuluvaa erityisasi-
antuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa; 

7) sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaa-
vat ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä 
puhelinvälitteisten lääkäripalveluiden tuot-
tamisesta; 

8) ympäristöviranomaiset vastaavat aluk-
sista aiheutuvien alusöljy- ja aluskemikaali-
vahinkojen torjunnan järjestämisestä merion-
nettomuuksien yhteydessä yhdessä muiden 
viranomaisten kanssa sen mukaan kuin öljy-
vahinkojen torjunnasta annetussa lainsäädän-
nössä tarkemmin säädetään sekä antavat Ra-
javartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuu-
luvaa asiantuntemusta. 

Ilmailulaissa (1194/2009) tarkoitettu ilma-
liikennepalveluiden tarjoaja ja alusliikenne-
palvelulaissa (623/2005) tarkoitettu aluslii-
kennepalvelujen tarjoaja osallistuu korvauk-
setta meripelastustoimen yhteistyön kehittä-
miseen, meripelastustoimen valmiuden yllä-
pitoon sekä etsintä- ja pelastustoimintaan sil-
tä osin kuin sillä on tarkoituksenmukaista 
toimialaansa liittyvää asiantuntemusta, hen-
kilöstöä ja kalustoa. Yhteistoiminnan tar-
kemmasta sisällöstä voidaan sopia tarkem-
min Rajavartiolaitoksen ja ilmaliikennepal-
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Muut kuin edellä tarkoitetut valtion viran-

omaiset, yhtiöt ja laitokset antavat pyynnöstä 
korvauksetta rajavartiolaitoksen ja muun me-
ripelastusviranomaisen käyttöön niille kuulu-
vaa asiantuntemusta, henkilöstöä ja kalustoa 
siltä osin kuin se on tarpeen valmiussuunnit-
telua varten tai vaaratilanteessa. 

veluiden tarjoajan sekä alusliikennepalvelu-
jen tarjoajan välisellä sopimuksella. 

Muut kuin edellä tarkoitetut valtion viran-
omaiset, yhtiöt ja laitokset antavat pyynnöstä 
korvauksetta Rajavartiolaitoksen ja muun 
meripelastusviranomaisen käyttöön niille 
kuuluvaa asiantuntemusta, henkilöstöä ja ka-
lustoa siltä osin kuin se on tarpeen valmius-
suunnittelua varten tai vaaratilanteessa. 
 

11 a § 

Etsintä- ja pelastusalueen eristäminen 

Meripelastusjohtaja voi tilapäisesti kieltää 
liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen meri-
alueella ja rajoittaa sitä, jos se on välttämä-
töntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan 
suorittamisen turvaamiseksi ja uusien vaara-
tilanteiden välttämiseksi. 

Alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulla 
VTS-alueella päätöksen etsintä- ja pelastus-
alueen eristämisestä tekee VTS-
viranomainen meripelastusjohtajan esitykses-
tä. 
 

Meripelastusjohtaja voi pyytää Ilmailulai-
tosta toimivaltansa rajoissa kieltämään liik-
kumisen etsintä- ja pelastusalueen ilmatilassa 
ja rajoittamaan sitä, jos se on välttämätöntä 
etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan suo-
rittamisen turvaamiseksi. 

11 a §  

Etsintä- ja pelastusalueen eristäminen 

Meripelastusjohtaja voi tilapäisesti kieltää 
liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen meri-
alueella ja rajoittaa sitä, jos se on välttämä-
töntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan 
suorittamisen turvaamiseksi ja uusien vaara-
tilanteiden välttämiseksi. 

Alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulla 
VTS-alueella meripelastusjohtajan 1 momen-
tin nojalla tekemän päätöksen etsintä- ja pe-
lastusalueen eristämisestä toimeenpanee 
alusliikenteen osalta alusliikennepalvelujen 
tarjoaja. 

Meripelastusjohtaja voi pyytää ilmaliiken-
nepalveluiden tarjoajaa toimivaltansa rajois-
sa kieltämään liikkumisen etsintä- ja pelas-
tusalueen ilmatilassa ja rajoittamaan sitä, jos 
se on välttämätöntä etsintä- ja pelastustoi-
minnan tehokkaan suorittamisen turvaami-
seksi. 

 
14 § 

Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta 

 
Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salas-

sapitosäännösten estämättä maksutta muulta 
meripelastusviranomaiselta meripelastustoi-
men suunnittelussa tarvittavat mainitun vi-
ranomaisen toimintavalmiutta ja sijoittautu-
mista koskevat tiedot sekä henkilöstön val-
mius-, tunniste- ja yhteystiedot. Rajavartio-
laitoksella on oikeus saada vastaavat tiedot 
Ilmailulaitokselta sekä oikeus luovuttaa tieto-
ja Ilmailulaitokselle.  

 

14 § 

Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta se-
kä alus- ja ilmaliikennepalvelujen tarjoajalta 

Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salas-
sapitosäännösten estämättä maksutta muulta 
meripelastusviranomaiselta meripelastustoi-
men suunnittelussa tarvittavat mainitun vi-
ranomaisen toimintavalmiutta ja sijoittautu-
mista koskevat tiedot sekä henkilöstön val-
mius-, tunniste- ja yhteystiedot. Rajavartio-
laitoksella on oikeus saada vastaavat tiedot 
ilmaliikennepalveluiden tarjoajalta ja alus-
liikennepalveluiden tarjoajalta sekä oikeus 
luovuttaa tietoja ilmaliikennepalveluiden tar-



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
 
Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salas-

sapitosäännösten estämättä korvauksetta tie-
toja, jotka ovat tarpeen meripelastustoimen 
valmiussuunnittelua varten ja vastaavasti 
vaaratilanteessa meripelastustoimen tehtävi-
en suorittamista varten seuraavasti:  

1) Liikenteen turvallisuusviraston pitämän 
tieliikenteen tietojärjestelmän ajoneuvo- ja 
ajokorttirekistereistä ja Ahvenanmaan maa-
kuntahallituksen ajoneuvorekisteristä ajo-
neuvoa sekä sen omistajaa ja haltijaa koske-
via tietoja;  

2) hätäkeskustietojärjestelmästä, poliisin 
tehtäväilmoitusrekisteri mukaan lukien, hä-
täilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tieto-
ja, henkilön oman turvallisuuden tai työtur-
vallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja sekä 
merellä toimivien viranomaisten yksiköiden 
valmius- ja paikkatietoja;  

3) Liikenteen turvallisuusviraston pitämäs-
tä ilma-alusrekisteristä sekä Viestintäviraston 
pitämästä ilmailun hätäpaikannuslähetinre-
kisteristä ilma-alusta ja ilma-aluksen omista-
jaa ja haltijaa koskevia tietoja;  

4) kunnan satamalaitokselta aluksia sekä 
alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;  

5) kalastusviranomaisilta kalastusalusta, 
aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen 
toimintaa koskevia tietoja; 

6) Liikenteen turvallisuusviraston vesikul-
kuneuvorekisteristä ja Ahvenanmaan maa-
kunnan rekisteriviranomaisen huvivenerekis-
teristä venettä sekä veneen omistajaa ja halti-
jaa koskevia tietoja;  

7) Liikenteen turvallisuusviraston ja Ahve-
nanmaan maakuntahallituksen alusrekiste-
reistä sekä muista Liikenteen turvallisuusvi-
raston ylläpitämistä rekistereistä alusta sekä 
sen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;  
(uusi) 

 
8) Liikenneviraston alusliikennepalvelujär-

jestelmästä alusliikennettä koskevia tietoja ja 
puolustusvoimilta merialueen valvontaa kos-
kevia tietoja;  

 
 
9) Viestintävirastolta tietoja radiolaitteen 

joajalle ja alusliikennepalveluiden tarjoajal-
le.  

Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salas-
sapitosäännösten estämättä korvauksetta tie-
toja, jotka ovat tarpeen meripelastustoimen 
valmiussuunnittelua varten ja vastaavasti 
vaaratilanteessa meripelastustoimen tehtävi-
en suorittamista varten seuraavasti:  

1) Liikenteen turvallisuusviraston pitämän 
liikenneasioiden rekistereistä ja Ahvenan-
maan maakuntahallituksen ajoneuvorekiste-
ristä ajoneuvoa sekä sen omistajaa ja haltijaa 
koskevia tietoja;  

2) hätäkeskustietojärjestelmästä, poliisin 
tehtäväilmoitusrekisteri mukaan lukien, hä-
täilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tieto-
ja, henkilön oman turvallisuuden tai työtur-
vallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja sekä 
merellä toimivien viranomaisten yksiköiden 
valmius- ja paikkatietoja;  

3) Liikenteen turvallisuusviraston pitämäs-
tä liikenneasioidenrekisteristä sekä Viestin-
täviraston pitämästä ilmailun hätäpaikannus-
lähetinrekisteristä ilma-alusta ja ilma-aluksen 
omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;  

 
4) kunnan satamalaitokselta aluksia sekä 

alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;  
5) kalastusviranomaisilta kalastusalusta, 

aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen 
toimintaa koskevia tietoja; 

6) Liikenteen turvallisuusviraston pitämäs-
tä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenan-
maan maakunnan rekisteriviranomaisen hu-
vivenerekisteristä venettä sekä veneen omis-
tajaa ja haltijaa koskevia tietoja;  

7) Liikenteen turvallisuusviraston pitämäs-
tä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahvenan-
maan maakuntahallituksen alusrekistereistä 
ylläpitämistä rekistereistä alusta sekä sen 
omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;  

7a) Liikennevirastolta ajantasaista meriti-
lannekuvaa alusliikenteestä; 

8) alusliikennepalvelujen tarjoajan aluslii-
kennepalvelujärjestelmästä alusliikennettä 
koskevia tietoja ja ilmaliikennepalvelujen 
tarjoajalta ilma-alusliikennettä koskevia tie-
toja sekä puolustusvoimilta merialueen val-
vontaa koskevia tietoja 

9) Viestintävirastolta tietoja radiolaitteen 



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

sijainnista sekä radioluparekisteristä radiolai-
tetta ja sen omistajaa sekä haltijaa koskevia 
tietoja;  

10) Tullin tietojärjestelmistä alus- ja tava-
raliikennettä koskevia tietoja sekä henkilön 
oman turvallisuuden tai työturvallisuuden 
kannalta tarpeellisia tietoja;  

11) Väestörekisterikeskukselta väestötieto-
järjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen 
varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 
13–17 §:ssä tarkoitettuja tietoja;  

12) poliisin henkilörekistereistä henkilön 
oman turvallisuuden tai työturvallisuuden 
kannalta tarpeellisia tietoja.  

Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolai-
toksessa annetun lain (579/2005) 3 §:ssä tar-
koitetun rajavartiolaitoksen toiminnallisen 
tietojärjestelmän tietoja voidaan vaaratilan-
teessa tarvittaessa käyttää etsintä- ja pelastus-
toimenpiteiden järjestämiseksi. 

sijainnista sekä radioluparekisteristä radiolai-
tetta ja sen omistajaa sekä haltijaa koskevia 
tietoja;  

10) Tullin tietojärjestelmistä alus- ja tava-
raliikennettä koskevia tietoja sekä henkilön 
oman turvallisuuden tai työturvallisuuden 
kannalta tarpeellisia tietoja;  

11) Väestörekisterikeskukselta väestötieto-
järjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen 
varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 
13–17 §:ssä tarkoitettuja tietoja;  

12) poliisin henkilörekistereistä henkilön 
oman turvallisuuden tai työturvallisuuden 
kannalta tarpeellisia tietoja.  

Henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolai-
toksessa annetun lain (579/2005) 3 §:ssä tar-
koitetun Rajavartiolaitoksen toiminnallisen 
tietojärjestelmän tietoja voidaan vaaratilan-
teessa tarvittaessa käyttää etsintä- ja pelastus-
toimenpiteiden järjestämiseksi.  

 
 

24 § 

Merenkulun turvallisuusradioviestinnän vas-
tuuviranomaiset 

Rajavartiolaitos vastaa 3 §:ssä säädettyjen 
tehtävien lisäksi meripelastustoimen vaarati-
lanteiden radioviestinnästä ja siihen liittyvän 
valmiuden ylläpitämisestä. Liikennevirasto 
vastaa merenkulun turvallisuuteen liittyvistä 
varoitussanomista ja tiedotteista sekä Sai-
maan alueen hätäradioliikenteestä. 

24 §  

Merenkulun turvallisuusradioviestinnän vas-
tuuviranomaiset 

Rajavartiolaitos vastaa 3 §:ssä säädettyjen 
tehtävien lisäksi meripelastustoimen vaarati-
lanteiden radioviestinnästä ja siihen liittyvän 
valmiuden ylläpitämisestä. Liikennevirasto 
vastaa merenkulun turvallisuuteen liittyvistä 
varoitussanomista ja tiedotteista sekä Sai-
maan alueen hätäradioliikenteestä. Liikenne-
virasto järjestää merenkulun turvallisuuteen 
liittyvien varoitussanomien ja tiedotteiden 
sekä Saimaan alueen hätäradioliikenteen 
operatiivisen ylläpidon itse tai hankkii sen 
alusliikennepalvelulaissa tarkoitetulta alus-
liikennepalvelujen tarjoajalta. 

 
 ——— 

 
Tämä laki tulee voimaan           päivänä           

kuuta 20  . 
——— 

 
 
  



   
  

 

   

 

 

 

10. 

Laki 

pelastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muokataan pelastuslain (379/2011) 89 a §, sellaisena kuin se on laissa xx/xxxx (HE  / ), seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
89 a § 

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastus-
toimintaa johtavan viranomaisen tiedonsaan-

tioikeus 

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastus-
toimintaa johtavalla viranomaisella on oikeus 
saada salassapitosäännösten estämättä mak-
sutta torjuntatoiminnassa mukana olevalta 
muulta viranomaiselta torjuntatoimen suun-
nittelussa tarvittavia, tämän viranomaisen 
toimintavalmiutta koskevia tietoja sekä hen-
kilöstön valmius-, tunniste- ja yhteystietoja. 

Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen pe-
lastustoimintaa johtavalla viranomaisella on 
oikeus vaaratilanteessa saada salassapito-
säännösten estämättä maksutta öljyvahingon 
ja aluskemikaalivahingon torjumiseksi tar-
peellisia tietoja seuraavasti: 

1) hätäkeskustietojärjestelmästä vahingon 
hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tie-
toja; 

2) satamalaitoksen tietojärjestelmästä aluk-
sia sekä alus- ja tavaraliikennettä koskevia 
tietoja; 

3) kalatalousviranomaisilta kalastusalusta, 
aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen 
toimintaa koskevia tietoja; 

4) Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitä-
mästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahve-
nanmaan maakunnan rekisteriviranomaisen 
ylläpitämästä huvivenerekisteristä venettä 
sekä veneen omistajaa ja haltijaa koskevia 
tietoja (x.x.2017/x ); 

5) Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitä-
mästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahve-
nanmaan valtionviraston ylläpitämästä alus-
rekisteristä alusta sekä sen omistajaa ja halti-

89 a § 

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastus-
toimintaa johtavan viranomaisen tiedonsaan-

tioikeus 

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastus-
toimintaa johtavalla viranomaisella on oikeus 
saada salassapitosäännösten estämättä mak-
sutta torjuntatoiminnassa mukana olevalta 
muulta viranomaiselta torjuntatoimen suun-
nittelussa tarvittavia, tämän viranomaisen 
toimintavalmiutta koskevia tietoja sekä hen-
kilöstön valmius-, tunniste- ja yhteystietoja. 

Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen pe-
lastustoimintaa johtavalla viranomaisella on 
oikeus vaaratilanteessa saada salassapito-
säännösten estämättä maksutta öljyvahingon 
ja aluskemikaalivahingon torjumiseksi tar-
peellisia tietoja seuraavasti: 

1) hätäkeskustietojärjestelmästä vahingon 
hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tie-
toja; 

2) satamalaitoksen tietojärjestelmästä aluk-
sia sekä alus- ja tavaraliikennettä koskevia 
tietoja; 

3) kalatalousviranomaisilta kalastusalusta, 
aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen 
toimintaa koskevia tietoja; 

4) Liikenteen turvallisuusvirasto ylläpitä-
mästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahve-
nanmaan maakunnan rekisteriviranomaisen 
ylläpitämästä huvivenerekisteristä venettä 
sekä veneen omistajaa ja haltijaa koskevia 
tietoja (x.x.2017/x ); 

5) Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitä-
mästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahve-
nanmaan valtionviraston ylläpitämästä alus-
rekisteristä alusta sekä sen omistajaa ja halti-



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

jaa koskevia tietoja; 
6) Liikenneviraston alusliikennepalvelujär-

jestelmästä alusliikennettä koskevia tietoja 
sekä puolustusvoimilta merialueen valvontaa 
koskevia tietoja; 

7) Tullin tietojärjestelmästä alus- ja tavara-
liikennettä koskevia tietoja; 

8) rajavartiolaitoksen meripelastusrekiste-
ristä hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koske-
via tietoja; sekä 

9) Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojär-
jestelmästä kiinteistön omistajaa ja haltijaa 
sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja.  

Maaöljyvahinkojen pelastustoimintaa joh-
tavalla viranomaisella on oikeus vaaratilan-
teessa saada salassapitosäännösten estämättä 
maksutta öljyvahingon torjumiseksi tarpeelli-
sia tietoja seuraavasti: 

1) Tullin tietojärjestelmästä alus- ja tavara-
liikennettä koskevia tietoja; 

2) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 130 
§:ssä tarkoitetusta Turvallisuus- ja kemikaa-
liviraston rekisteristä tietoja yrityksen toi-
minnan laadusta sekä vaarallisten kemikaali-
en ja räjähteiden määristä; (21.12.2010/1267) 

3) Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojär-
jestelmästä kiinteistön omistajaa ja haltijaa 
sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja. 

Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköises-
ti. 

jaa koskevia tietoja; 
6) Alusliikennepalvelujen tarjoajan aluslii-

kennepalvelujärjestelmästä alusliikennettä 
koskevia tietoja sekä puolustusvoimilta meri-
alueen valvontaa koskevia tietoja; 

7) Tullin tietojärjestelmästä alus- ja tavara-
liikennettä koskevia tietoja; 

8) Rajavartiolaitoksen meripelastusrekiste-
ristä hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koske-
via tietoja; sekä 

9) Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojär-
jestelmästä kiinteistön omistajaa ja haltijaa 
sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja. 

Maaöljyvahinkojen pelastustoimintaa joh-
tavalla viranomaisella on oikeus vaaratilan-
teessa saada salassapitosäännösten estämättä 
maksutta öljyvahingon torjumiseksi tarpeelli-
sia tietoja seuraavasti: 

1) Tullin tietojärjestelmästä alus- ja tavara-
liikennettä koskevia tietoja; 

2) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 130 
§:ssä tarkoitetusta Turvallisuus- ja kemikaa-
liviraston rekisteristä tietoja yrityksen toi-
minnan laadusta sekä vaarallisten kemikaali-
en ja räjähteiden määristä; (21.12.2010/1267) 

3) Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojär-
jestelmästä kiinteistön omistajaa ja haltijaa 
sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja. 

Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköises-
ti. 
 

 ——— 
 

Tämä laki tulee voimaan           päivänä           
kuuta 20  . 

——— 
 

 
  



   
  

 

   

 

 

 

11. 

Laki 

rautatielain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rautatielain (304/2011) 2, 20, 20 a, 22,  32, 32 a, 36, 37 b, 54, 79, 81, 81 a ja 84 

§, 
sellaisena kuin niistä ovat 2 § osaksi laeissa 323/2013, 939/2013, 1394/2015, 323/2017 ja 

xx/xxxx (HE 145/2017), 20 § osaksi laeissa 939/2013, 1394/2015 ja xx/xxxx (HE 145/2017), 
20 a, 32 a, § laissa 939/2013, 22, 37 b ja 81 a, § laissa 1394/2015, 36 § osaksi laissa 939/2013, 
84 § osaksi laissa 515/2014, 54 § osaksi laeissa 939/2013 ja 515/2014, 81 § laissa xx/xxxx 
(HE 145/2017), sekä 

lisätään uusi 27 b §, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) rautatieyrityksellä julkista tai yksityisoi-

keudellista yritystä tai muuta yhteisöä, joka 
Euroopan talousalueella myönnetyn asian-
omaisen toimiluvan nojalla päätoimenaan 
harjoittaa rautateiden henkilö- tai tavaralii-
kennettä ja joka on velvollinen huolehtimaan 
vetopalveluista; rautatieyrityksellä tarkoite-
taan myös yksinomaan vetopalveluja tarjoa-
vaa yritystä; 

2) rataverkolla Liikenneviraston hallin-
noimaa valtion rataverkkoa ja lain sovelta-
misalan piiriin kuuluvaa yksityisraidetta; 

3) rataverkon haltijalla Liikennevirastoa 
taikka yksityisraiteen haltijaa, kun raide kuu-
luu tämän lain soveltamisalan piiriin; 

4) rautatieliikenteen harjoittamisella rauta-
tieyrityksen liikennöintiä, radan kunnossapi-
toon liittyvää liikennöintiä, museoliikenteen 
harjoittajan liikennöintiä, muun kuin päätoi-
menaan liikennöivän yrityksen tai yhteisön 
liikennöintiä ja rataverkon haltijan liiken-
nöintiä rataverkolla; 

5) museoliikenteellä museokalustolla rata-
verkolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä 
liikennöintiä, jota harjoittava yhteisö ei ta-
voittele toiminnallaan liiketaloudellista voit-
toa; 

6) radan kunnossapitoa harjoittavalla yri-

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) rautatieyrityksellä julkista tai yksityisoi-

keudellista yritystä tai muuta yhteisöä, joka 
Euroopan talousalueella myönnetyn asian-
omaisen toimiluvan nojalla päätoimenaan 
harjoittaa rautateiden henkilö- tai tavaralii-
kennettä ja joka on velvollinen huolehtimaan 
vetopalveluista; rautatieyrityksellä tarkoite-
taan myös yksinomaan vetopalveluja tarjoa-
vaa yritystä; 

2) rataverkolla valtion rataverkon haltijan 
hallinnoimaa valtion rataverkkoa ja lain so-
veltamisalan piiriin kuuluvaa yksityisraidetta; 

3) rataverkon haltijalla valtion rataverkon 
tai yksityisraiteen haltijaa, kun raide kuuluu 
tämän lain soveltamisalan piiriin; 

4) rautatieliikenteen harjoittamisella rauta-
tieyrityksen liikennöintiä, radan kunnossapi-
toon liittyvää liikennöintiä, museoliikenteen 
harjoittajan liikennöintiä, muun kuin päätoi-
menaan liikennöivän yrityksen tai yhteisön 
liikennöintiä ja rataverkon haltijan liiken-
nöintiä rataverkolla; 

5) museoliikenteellä museokalustolla rata-
verkolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä 
liikennöintiä, jota harjoittava yhteisö ei ta-
voittele toiminnallaan liiketaloudellista voit-
toa; 

6) radan kunnossapitoa harjoittavalla yri-



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

tyksellä yritystä, joka tekee rataverkolla ra-
dan rakennus- ja kunnossapitotöitä ja harjoit-
taa siihen liittyvää liikennöintiä rataverkolla; 

7) liikennöinnillä junaliikennettä ja vaihto-
työtä; 

8) ratakapasiteetilla mahdollisuutta käyttää 
rataverkkoa ja laatia aikatauluja rataverkolla 
liikennöitäville reiteille;  

9) ratakapasiteetin hakijalla rautatieliiken-
teen harjoittajaa, liikenteen palveluista anne-
tun lain (320/2017) IV osan 1 luvun 4 §:ssä 
tarkoitettua toimivaltaista viranomaista sekä 
laivaajia, huolitsijoita, yhdistettyjen kuljetus-
ten harjoittajia sekä rautatiealan koulutuslai-
tosta, jotka joko julkisen palvelun tarjoami-
seen liittyvistä tai kaupallisista syistä halua-
vat hankkia ratakapasiteettia;  

10) yksityisraiteella muuta kuin valtion 
omistamaa ja Liikenneviraston hallinnoimaa 
tämän lain soveltamisalaan kuuluvaa raidetta; 

 
11) rautatiejärjestelmällä rataverkkoa rai-

teineen ja ratapihoineen, niillä käytettäviä ka-
lustoyksiköitä ja muita rakenteellisia ja toi-
minnallisia osajärjestelmiä sekä koko järjes-
telmän hallinnointia ja käyttöä; 

12) Euroopan laajuisella rautatiejärjestel-
mällä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuu-
desta yhteisössä annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY, jäl-
jempänä yhteentoimivuusdirektiivi, liitteen I 
1 kohdassa tarkoitettuja tavanomaisia ja 2 
kohdassa tarkoitettuja suurten nopeuksien 
Euroopan laajuisia rautatiejärjestelmiä; 

13) yhteentoimivuudella rautatiejärjestel-
män soveltuvuutta junien varmaan ja keskey-
tymättömään liikennöintiin sellaisella suori-
tustasolla, joka näiltä radoilta vaaditaan; tä-
mä soveltuvuus edellyttää, että kaikki laki-
sääteiset, tekniset ja toiminnalliset edellytyk-
set täyttyvät siten, että olennaisia vaatimuk-
sia on noudatettu; 

14) olennaisilla vaatimuksilla niitä yhteen-
toimivuusdirektiivin liitteessä III tarkoitettuja 
edellytyksiä, jotka rautatiejärjestelmän, osa-
järjestelmien ja yhteentoimivuuden osateki-
jöiden sekä liitäntöjen on täytettävä; 

15) osajärjestelmällä järjestelmiä, joihin 
Euroopan laajuinen rautatiejärjestelmä on ja-
ettu rakenteellisin tai toiminnallisin perus-

tyksellä yritystä, joka tekee rataverkolla ra-
dan rakennus- ja kunnossapitotöitä ja harjoit-
taa siihen liittyvää liikennöintiä rataverkolla; 

7) liikennöinnillä junaliikennettä ja vaihto-
työtä; 

8) ratakapasiteetilla mahdollisuutta käyttää 
rataverkkoa ja laatia aikatauluja rataverkolla 
liikennöitäville reiteille;   

9) ratakapasiteetin hakijalla rautatieliiken-
teen harjoittajaa, liikenteen palveluista anne-
tun lain (320/2017) IV osan 1 luvun 4 §:ssä 
tarkoitettua toimivaltaista viranomaista sekä 
laivaajia, huolitsijoita, yhdistettyjen kuljetus-
ten harjoittajia sekä rautatiealan koulutuslai-
tosta, jotka joko julkisen palvelun tarjoami-
seen liittyvistä tai kaupallisista syistä halua-
vat hankkia ratakapasiteettia;  

10) yksityisraiteella muuta kuin valtion 
omistamaa ja valtion rataverkon haltijan hal-
linnoimaa tämän lain soveltamisalaan kuulu-
vaa raidetta; 

11) rautatiejärjestelmällä rataverkkoa rai-
teineen ja ratapihoineen, niillä käytettäviä ka-
lustoyksiköitä ja muita rakenteellisia ja toi-
minnallisia osajärjestelmiä sekä koko järjes-
telmän hallinnointia ja käyttöä; 

12) Euroopan laajuisella rautatiejärjestel-
mällä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuu-
desta yhteisössä annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY, jäl-
jempänä yhteentoimivuusdirektiivi, liitteen I 
1 kohdassa tarkoitettuja tavanomaisia ja 2 
kohdassa tarkoitettuja suurten nopeuksien 
Euroopan laajuisia rautatiejärjestelmiä; 

13) yhteentoimivuudella rautatiejärjestel-
män soveltuvuutta junien varmaan ja keskey-
tymättömään liikennöintiin sellaisella suori-
tustasolla, joka näiltä radoilta vaaditaan; tä-
mä soveltuvuus edellyttää, että kaikki laki-
sääteiset, tekniset ja toiminnalliset edellytyk-
set täyttyvät siten, että olennaisia vaatimuk-
sia on noudatettu; 

14) olennaisilla vaatimuksilla niitä yhteen-
toimivuusdirektiivin liitteessä III tarkoitettuja 
edellytyksiä, jotka rautatiejärjestelmän, osa-
järjestelmien ja yhteentoimivuuden osateki-
jöiden sekä liitäntöjen on täytettävä; 

15) osajärjestelmällä järjestelmiä, joihin 
Euroopan laajuinen rautatiejärjestelmä on ja-
ettu rakenteellisin tai toiminnallisin perus-
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tein; 
16) yhteentoimivuuden teknisellä eritelmäl-

lä kutakin osajärjestelmää tai osajärjestelmän 
osaa koskevia vaatimuksia, joilla mahdollis-
tetaan olennaisten vaatimusten noudattami-
nen ja varmistetaan Euroopan laajuisen rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuus; 

17) yhteentoimivuuden osatekijällä sellaista 
osajärjestelmään kuuluvan tai siihen liitettä-
väksi tarkoitetun laitteen perusosaa, perus-
osien ryhmää, osakokonaisuutta tai kokonai-
suutta, josta rataverkon yhteentoimivuus 
riippuu suoraan tai epäsuorasti; osatekijän 
käsite kattaa aineellisten esineiden lisäksi 
myös aineettomat hyödykkeet, kuten tietoko-
neohjelmat; 

18) kalustoyksiköllä rautatiejärjestelmässä 
käytettävää liikkuvan kaluston yksikköä, joka 
liikkuu omilla pyörillään liikennöinnille 
avoimilla raiteilla joko omalla konevoimal-
laan tai ilman sitä ja koostuu yhdestä tai use-
ammasta rakenteellisesta tai toiminnallisesta 
osajärjestelmästä taikka tällaisten osajärjes-
telmien osasta;  

19) kalustoyksikön haltijalla luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on kalusto-
yksikön omistajana tai muutoin oikeus käyt-
tää sitä kuljetusvälineenä ja joka on rekiste-
röity sen haltijana 68 §:ssä tarkoitettuun ka-
lustorekisteriin; 

 
20) sarjalla tietyn suunnittelutyypin mu-

kaisten, keskenään samanlaisten kalustoyk-
sikköjen joukkoa; 

21) kalustoyksikkötyypillä kalustoyksikön 
suunnittelua koskevia tyyppitarkastustodis-
tuksen kattamia perusominaisuuksia; 

22) erityistapauksella rautatiejärjestelmän 
osaa, jota varten yhteentoimivuuden teknisiin 
eritelmiin on sisällytetty joko tilapäisiä tai 
pysyviä erityismääräyksiä maantieteellisten 
tai topografisten esteiden takia tai koska kau-
punkiympäristö tai yhdenmukaisuus olemas-
sa olevan järjestelmän kanssa asettaa rajoi-
tuksia; 

23) parantamisella osajärjestelmän tai osa-
järjestelmän osan muuttamiseen liittyviä 
merkittäviä töitä, joilla parannetaan osajärjes-
telmän yleistä suoritustasoa; 

24) uudistamisella osajärjestelmän tai osa-

tein; 
16) yhteentoimivuuden teknisellä eritelmäl-

lä kutakin osajärjestelmää tai osajärjestelmän 
osaa koskevia vaatimuksia, joilla mahdollis-
tetaan olennaisten vaatimusten noudattami-
nen ja varmistetaan Euroopan laajuisen rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuus; 

17) yhteentoimivuuden osatekijällä sellaista 
osajärjestelmään kuuluvan tai siihen liitettä-
väksi tarkoitetun laitteen perusosaa, perus-
osien ryhmää, osakokonaisuutta tai kokonai-
suutta, josta rataverkon yhteentoimivuus 
riippuu suoraan tai epäsuorasti; osatekijän 
käsite kattaa aineellisten esineiden lisäksi 
myös aineettomat hyödykkeet, kuten tietoko-
neohjelmat; 

18) kalustoyksiköllä rautatiejärjestelmässä 
käytettävää liikkuvan kaluston yksikköä, joka 
liikkuu omilla pyörillään liikennöinnille 
avoimilla raiteilla joko omalla konevoimal-
laan tai ilman sitä ja koostuu yhdestä tai use-
ammasta rakenteellisesta tai toiminnallisesta 
osajärjestelmästä taikka tällaisten osajärjes-
telmien osasta;  

19) kalustoyksikön haltijalla luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on kalusto-
yksikön omistajana tai muutoin oikeus käyt-
tää sitä kuljetusvälineenä ja joka on rekiste-
röity sen haltijana liikenteen palveluista an-
netussa laissa (320/2017) tarkoitettuun lii-
kenne- ja viestintäasioiden rekisteriin; 

20) sarjalla tietyn suunnittelutyypin mu-
kaisten, keskenään samanlaisten kalustoyk-
sikköjen joukkoa; 

21) kalustoyksikkötyypillä kalustoyksikön 
suunnittelua koskevia tyyppitarkastustodis-
tuksen kattamia perusominaisuuksia; 

22) erityistapauksella rautatiejärjestelmän 
osaa, jota varten yhteentoimivuuden teknisiin 
eritelmiin on sisällytetty joko tilapäisiä tai 
pysyviä erityismääräyksiä maantieteellisten 
tai topografisten esteiden takia tai koska kau-
punkiympäristö tai yhdenmukaisuus olemas-
sa olevan järjestelmän kanssa asettaa rajoi-
tuksia; 

23) parantamisella osajärjestelmän tai osa-
järjestelmän osan muuttamiseen liittyviä 
merkittäviä töitä, joilla parannetaan osajärjes-
telmän yleistä suoritustasoa; 

24) uudistamisella osajärjestelmän tai osa-
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järjestelmän osan korvaamiseen liittyviä 
merkittäviä töitä, joilla ei muuteta osajärjes-
telmän yleistä suoritustasoa; 

25) käyttöönotolla kaikkia toimenpiteitä, 
joilla osajärjestelmä tai kalustoyksikkö saate-
taan suunniteltuun toimintakuntoon; 

26) kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä 
kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavaa 
yksikköä, joka on rekisteröity sellaiseksi 
kansalliseen kalustorekisteriin; 

27) hankintayksiköllä luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka tilaa osajärjestelmän 
suunnittelun, rakentamisen, uudistamisen tai 
parantamisen;  

28) yhteisillä turvallisuusindikaattoreilla 
niitä turvallisuustavoitteiden saavuttamisen 
arvioimisen helpottamiseksi ja yleisen kehit-
tymisen seuraamiseksi kerättäviä tietoja, jot-
ka luetellaan yhteisön rautateiden turvalli-
suudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista 
annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja 
rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyt-
töoikeuden myöntämisestä ja rautateiden inf-
rastruktuurin käyttömaksujen perimisestä se-
kä turvallisuustodistusten antamisesta anne-
tun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta 
(rautatieturvallisuusdirektiivi) annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/49/EY, jäljempänä rautatieturvallisuus-
direktiivi, liitteessä I; 

29) yhteisillä turvallisuustavoitteilla rauta-
tiejärjestelmän ja sen eri osien vähimmäis-
turvallisuuden tasoa, joka määritellään hy-
väksyttävää riskitasoa koskevina edellytyksi-
nä rautatieturvallisuusdirektiivin 7 artiklassa; 

30) yhteisillä turvallisuusmenetelmillä rau-
tatieturvallisuusdirektiivin 6 artiklassa tarkoi-
tettuja turvallisuuden tason ja turvallisuusta-
voitteiden saavuttamisen ja muiden turvalli-
suusvaatimusten noudattamisen arviointia 
kuvaamaan kehitettyjä menetelmiä; 

31) ilmoitetulla laitoksella toimielimiä, joi-
den tehtävänä on yhteentoimivuuden osateki-
jöiden vaatimuksenmukaisuuden tai osajär-
jestelmien EY-tarkastusmenettelyn suoritta-
minen;  

32) pitkälle edenneellä hankkeella hanket-
ta, joka on edennyt sellaiseen suunnittelu- tai 
rakennusvaiheeseen, että sen teknisten toimi-
tusehtojen muuttaminen ei ole mahdollista 

järjestelmän osan korvaamiseen liittyviä 
merkittäviä töitä, joilla ei muuteta osajärjes-
telmän yleistä suoritustasoa; 

25) käyttöönotolla kaikkia toimenpiteitä, 
joilla osajärjestelmä tai kalustoyksikkö saate-
taan suunniteltuun toimintakuntoon; 

26) kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä 
kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavaa 
yksikköä, joka on rekisteröity sellaiseksi 
kansalliseen kalustorekisteriin; 

27) hankintayksiköllä luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka tilaa osajärjestelmän 
suunnittelun, rakentamisen, uudistamisen tai 
parantamisen;   

28) yhteisillä turvallisuusindikaattoreilla 
niitä turvallisuustavoitteiden saavuttamisen 
arvioimisen helpottamiseksi ja yleisen kehit-
tymisen seuraamiseksi kerättäviä tietoja, jot-
ka luetellaan yhteisön rautateiden turvalli-
suudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista 
annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja 
rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyt-
töoikeuden myöntämisestä ja rautateiden inf-
rastruktuurin käyttömaksujen perimisestä se-
kä turvallisuustodistusten antamisesta anne-
tun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta 
(rautatieturvallisuusdirektiivi) annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/49/EY, jäljempänä rautatieturvallisuus-
direktiivi, liitteessä I; 

29) yhteisillä turvallisuustavoitteilla rauta-
tiejärjestelmän ja sen eri osien vähimmäis-
turvallisuuden tasoa, joka määritellään hy-
väksyttävää riskitasoa koskevina edellytyksi-
nä rautatieturvallisuusdirektiivin 7 artiklassa; 

30) yhteisillä turvallisuusmenetelmillä rau-
tatieturvallisuusdirektiivin 6 artiklassa tarkoi-
tettuja turvallisuuden tason ja turvallisuusta-
voitteiden saavuttamisen ja muiden turvalli-
suusvaatimusten noudattamisen arviointia 
kuvaamaan kehitettyjä menetelmiä;   

31) ilmoitetulla laitoksella toimielimiä, joi-
den tehtävänä on yhteentoimivuuden osateki-
jöiden vaatimuksenmukaisuuden tai osajär-
jestelmien EY-tarkastusmenettelyn suoritta-
minen;  

32) pitkälle edenneellä hankkeella hanket-
ta, joka on edennyt sellaiseen suunnittelu- tai 
rakennusvaiheeseen, että sen teknisten toimi-
tusehtojen muuttaminen ei ole mahdollista 
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oikeudellisesta, taloudellisesta, rahoitukselli-
sesta tai sopimukseen muutoin perustuvasta 
syystä taikka yhteiskunnallisesta tai ympäris-
töön liittyvästä taikka niihin verrattavasta 
syystä;  

33) palvelupaikalla rakennelmaa, mukaan 
lukien maa-alueet, rakennukset ja laitteet, jo-
ka on kokonaan tai osittain järjestetty rauta-
tieliikenteen harjoittajille rautatiemarkkinadi-
rektiivin liitteen II 2–4 kohdassa tarkoitetun 
palvelun tarjoamiseen;  

34) palvelupaikan ylläpitäjällä julkista tai 
yksityistä yhteisöä, joka vastaa yhden tai 
useamman palvelupaikan hallinnoinnista tai 
tarjoaa palvelujen hakijalle rautatieliikenteen 
tuki- ja huoltopalveluja;  

35) palvelujen hakijalla julkista tai yksi-
tyistä yhteisöä tai toimijaa, kuten ratakapasi-
teetin hakijaa, rautatieliikenteen harjoittajaa, 
liikenteen palveluista annetun lain IV osan 1 
luvun 4 §:ssä tarkoitettua toimivaltaista vi-
ranomaista, koulutuspalveluita tarjoavaa op-
pilaitosta, toista palvelupaikan ylläpitäjää tai 
muuta palvelua tarvitsevaa tahoa, joka hakee 
palvelupaikan ylläpitäjältä sen tarjoamia rau-
tatieliikenteen tuki- ja huoltopalveluja omaan 
käyttöön tai toisen rautatieliikenteen harjoit-
tajan taikka oppilaitoksen käyttöön;  

36) kohtuullisella tuotolla oman pääoman 
tuottoastetta, jossa otetaan huomioon palve-
lupaikan ylläpitäjälle aiheutunut mahdollinen 
riski ja joka vastaa viimeksi kuluneiden vuo-
sien keskimääräistä tuottoastetta asianomai-
sella palvelutoimialalla;  

37) ylikuormitetulla rautatiereitillä tai sen 
osalla rataverkon osuutta, johon kohdistu-
vaan ratakapasiteetin kysyntään ei voida tiet-
tynä ajankohtana täysin vastata ratakapasitee-
tin varaushakemusten yhteensovittamisesta 
huolimatta;  

38) kapasiteetin vahvistamissuunnitelmalla 
toimenpidettä tai toimenpiteiden sarjaa, jonka 
toteuttamiselle on vahvistettu aikataulu ja 
jonka tarkoituksena on vähentää niitä kapasi-
teetin rajoitteita, jotka ovat johtaneet infra-
struktuurin osuuden nimittämiseen ylikuor-
mitetuksi rautatiereitiksi tai sen osaksi;  

39) rautatiereitillä ratakapasiteettia, joka 
tarvitaan tietyn junan kuljettamiseen paikasta 
toiseen tiettynä ajanjaksona;  

oikeudellisesta, taloudellisesta, rahoitukselli-
sesta tai sopimukseen muutoin perustuvasta 
syystä taikka yhteiskunnallisesta tai ympäris-
töön liittyvästä taikka niihin verrattavasta 
syystä;   

33) palvelupaikalla rakennelmaa, mukaan 
lukien maa-alueet, rakennukset ja laitteet, jo-
ka on kokonaan tai osittain järjestetty rauta-
tieliikenteen harjoittajille rautatiemarkkinadi-
rektiivin liitteen II 2–4 kohdassa tarkoitetun 
palvelun tarjoamiseen;   

34) palvelupaikan ylläpitäjällä julkista tai 
yksityistä yhteisöä, joka vastaa yhden tai 
useamman palvelupaikan hallinnoinnista tai 
tarjoaa palvelujen hakijalle rautatieliikenteen 
tuki- ja huoltopalveluja;  

35) palvelujen hakijalla julkista tai yksi-
tyistä yhteisöä tai toimijaa, kuten ratakapasi-
teetin hakijaa, rautatieliikenteen harjoittajaa, 
liikenteen palveluista annetun lain IV osan 1 
luvun 4 §:ssä tarkoitettua toimivaltaista vi-
ranomaista, koulutuspalveluita tarjoavaa op-
pilaitosta, toista palvelupaikan ylläpitäjää tai 
muuta palvelua tarvitsevaa tahoa, joka hakee 
palvelupaikan ylläpitäjältä sen tarjoamia rau-
tatieliikenteen tuki- ja huoltopalveluja omaan 
käyttöön tai toisen rautatieliikenteen harjoit-
tajan taikka oppilaitoksen käyttöön;   

36) kohtuullisella tuotolla oman pääoman 
tuottoastetta, jossa otetaan huomioon palve-
lupaikan ylläpitäjälle aiheutunut mahdollinen 
riski ja joka vastaa viimeksi kuluneiden vuo-
sien keskimääräistä tuottoastetta asianomai-
sella palvelutoimialalla;   

37) ylikuormitetulla rautatiereitillä tai sen 
osalla rataverkon osuutta, johon kohdistu-
vaan ratakapasiteetin kysyntään ei voida tiet-
tynä ajankohtana täysin vastata ratakapasitee-
tin varaushakemusten yhteensovittamisesta 
huolimatta;   

38) kapasiteetin vahvistamissuunnitelmalla 
toimenpidettä tai toimenpiteiden sarjaa, jonka 
toteuttamiselle on vahvistettu aikataulu ja 
jonka tarkoituksena on vähentää niitä kapasi-
teetin rajoitteita, jotka ovat johtaneet infra-
struktuurin osuuden nimittämiseen ylikuor-
mitetuksi rautatiereitiksi tai sen osaksi;   

39) rautatiereitillä ratakapasiteettia, joka 
tarvitaan tietyn junan kuljettamiseen paikasta 
toiseen tiettynä ajanjaksona;  
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40) aikataululla tietoja, joissa määritellään 
kaikki junien ja liikkuvan kaluston suunnitel-
tu liikkuminen kyseisellä rataverkolla, rauta-
tiereitillä tai sen osalla aikataulun voimassa-
oloaikana;  

41) varikkosivuraiteella sivuraidetta, joka 
on erityisesti tarkoitettu rautatieliikenteen 
kulkuneuvojen pysäköintiin kahden ajovuo-
ron välillä;  

42) puitesopimuksella julkis- tai yksityisoi-
keudellista oikeudellisesti sitovaa yleistä so-
pimusta, jossa määrätään hakijan ja rataver-
kon haltijan oikeudet ja velvoitteet yhtä aika-
taulukautta pidemmäksi ajaksi myönnettävän 
ratakapasiteetin ja samalta ajalta perittävien 
maksujen osalta;  

43) verkkoselostuksella rataverkon haltijan 
laatimaa asiakirjaa, jossa se esittelee yksi-
tyiskohtaisesti rataverkon ja muun infrastruk-
tuurin hinnoittelujärjestelmien ja kapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämisjärjestelmän ylei-
set säännöt, määräajat, menettelyt ja perus-
teet, mukaan lukien muut tiedot, joita tarvi-
taan ratakapasiteettia koskevissa hakemuk-
sissa. 
(uusi) 

40) aikataululla tietoja, joissa määritellään 
kaikki junien ja liikkuvan kaluston suunnitel-
tu liikkuminen kyseisellä rataverkolla, rauta-
tiereitillä tai sen osalla aikataulun voimassa-
oloaikana;   

41) varikkosivuraiteella sivuraidetta, joka 
on erityisesti tarkoitettu rautatieliikenteen 
kulkuneuvojen pysäköintiin kahden ajovuo-
ron välillä;  

42) puitesopimuksella julkis- tai yksityisoi-
keudellista oikeudellisesti sitovaa yleistä so-
pimusta, jossa määrätään hakijan ja rataver-
kon haltijan oikeudet ja velvoitteet yhtä aika-
taulukautta pidemmäksi ajaksi myönnettävän 
ratakapasiteetin ja samalta ajalta perittävien 
maksujen osalta;  

43) verkkoselostuksella rataverkon haltijan 
laatimaa asiakirjaa, jossa se esittelee yksi-
tyiskohtaisesti rataverkon ja muun infrastruk-
tuurin hinnoittelujärjestelmien ja kapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämisjärjestelmän ylei-
set säännöt, määräajat, menettelyt ja perus-
teet, mukaan lukien muut tiedot, joita tarvi-
taan ratakapasiteettia koskevissa hakemuk-
sissa; 

44) valtion rataverkon haltijalla Liikenne-
virastoa. 
 

20 § 

Oikeus rataverkolle pääsyyn ja oikeus sen 
käyttämiseen 

Tämän luvun mukaisesti myönnettyä rata-
kapasiteettia rataverkolla saa harjoittamaansa 
rautatieliikennettä varten käyttää rautatieyri-
tys, jolla on liikenne- ja viestintäministeriön 
10 §:n nojalla myöntämä toimilupa tai Eu-
roopan talousalueella rautatieliikenteen har-
joittamista varten myönnetty toimilupa ja jo-
ka muutoinkin täyttää 3 §:ssä rautatieliiken-
teen harjoittamiselle säädetyt edellytykset. 
Myös muut rautatieliikenteen harjoittajat 
saavat käyttää tämän luvun mukaisesti 
myönnettyä ratakapasiteettia liikennöintiä 
varten, jos 3 §:ssä säädetyt liikennöinnin 
edellytykset täyttyvät.  

Suomen ja Venäjän väliseen suoraan kan-
sainväliseen rautatieliikenteeseen sovelletaan 
sitä koskevaa sopimusta.  

20 § 

Oikeus rataverkolle pääsyyn ja oikeus sen 
käyttämiseen 

Tämän luvun mukaisesti myönnettyä rata-
kapasiteettia rataverkolla saa harjoittamaansa 
rautatieliikennettä varten käyttää rautatieyri-
tys, jolla on liikenteen palveluista annetun 
lain (320/2017) II osan 5 luvun 1 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettu toimilupa ja joka muutoin-
kin täyttää mainitussa pykälässä rautatielii-
kenteen harjoittamiselle säädetyt edellytyk-
set. Myös muut rautatieliikenteen harjoittajat 
saavat käyttää tämän luvun mukaisesti 
myönnettyä ratakapasiteettia liikennöintiä 
varten, jos mainitussa pykälässä säädetyt lii-
kennöinnin edellytykset täyttyvät.  

 
Suomen ja Venäjän väliseen suoraan kan-

sainväliseen rautatieliikenteeseen sovelletaan 
sitä koskevaa sopimusta.  
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Suomen ja jonkin toisen Euroopan talous-
alueeseen kuuluvan valtion välistä kansain-
välistä henkilöliikennettä harjoittavalla rauta-
tieyrityksellä on oikeus ottaa ja jättää mat-
kustajia asemilla, jotka sijaitsevat rautatierei-
tillä, jolla kansainvälistä henkilöliikennettä 
harjoitetaan. Kansainvälisen henkilöliiken-
teen päätarkoituksena tulee olla kuljettaa 
matkustajia Euroopan talousalueeseen kuulu-
vissa eri valtioissa sijaitsevien asemien välil-
lä.  

Lain 71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin päät-
tää, onko 3 momentissa tarkoitettua henkilö-
liikennettä harjoittavan rautatieyrityksen pää-
asiallisena tarkoituksena harjoittaa kansain-
välistä henkilöliikennettä Suomen ja jonkin 
toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan 
valtion välillä, jos asian ratkaisemista pyytää: 

1) Liikennevirasto; 
2) rataverkon käyttöoikeutta 3 momentissa 

tarkoitetun kansainvälisen henkilöliikenteen 
harjoittamista varten hakenut rautatieyritys; 

3) samalla rautatiereitillä henkilöliikennettä 
harjoittava muu rautatieyritys. 

Suomen ja jonkin toisen Euroopan talous-
alueeseen kuuluvan valtion välistä kansain-
välistä henkilöliikennettä harjoittavalla rauta-
tieyrityksellä on oikeus ottaa ja jättää mat-
kustajia asemilla, jotka sijaitsevat rautatierei-
tillä, jolla kansainvälistä henkilöliikennettä 
harjoitetaan. Kansainvälisen henkilöliiken-
teen päätarkoituksena tulee olla kuljettaa 
matkustajia Euroopan talousalueeseen kuulu-
vissa eri valtioissa sijaitsevien asemien välil-
lä.   

Lain 71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin päät-
tää, onko 3 momentissa tarkoitettua henkilö-
liikennettä harjoittavan rautatieyrityksen pää-
asiallisena tarkoituksena harjoittaa kansain-
välistä henkilöliikennettä Suomen ja jonkin 
toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan 
valtion välillä, jos asian ratkaisemista pyytää: 

1) valtion rataverkon haltija; 
2) rataverkon käyttöoikeutta 3 momentissa 

tarkoitetun kansainvälisen henkilöliikenteen 
harjoittamista varten hakenut rautatieyritys; 

3) samalla rautatiereitillä henkilöliikennettä 
harjoittava muu rautatieyritys. 

 
 

20 a § 

Rataverkon käyttöoikeuden rajoittaminen 

Liikennevirasto voi rajoittaa oikeutta käyt-
tää valtion rataverkkoa 20 §:n 3 momentissa 
tarkoitettuun kansainväliseen henkilöliiken-
teeseen sekä rautatieyrityksen oikeutta ottaa 
ja jättää matkustajia sanotussa momentissa 
tarkoitetussa kansainvälisessä henkilöliiken-
teessä rautatiereitillä, jolla jokin toinen rauta-
tieyritys harjoittaa rautateiden ja maanteiden 
julkisista henkilöliikennepalveluista sekä 
neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja 
(ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1370/2007 nojalla julkisia pal-
veluhankintoja koskevan sopimuksen mu-
kaista henkilöliikennettä. Oikeutta ottaa ja 
jättää matkustajia saa rajoittaa ainoastaan, jos 
71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin katsoo, että 
oikeuden käyttäminen voi vaarantaa julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen ta-
loudellisen tasapainon. 

20 a §  

Rataverkon käyttöoikeuden rajoittaminen 

Valtion rataverkon haltija voi rajoittaa oi-
keutta käyttää valtion rataverkkoa 20 §:n 3 
momentissa tarkoitettuun kansainväliseen 
henkilöliikenteeseen sekä rautatieyrityksen 
oikeutta ottaa ja jättää matkustajia sanotussa 
momentissa tarkoitetussa kansainvälisessä 
henkilöliikenteessä rautatiereitillä, jolla jokin 
toinen rautatieyritys harjoittaa rautateiden ja 
maanteiden julkisista henkilöliikennepalve-
luista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 
1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamises-
ta annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 1370/2007 nojalla 
julkisia palveluhankintoja koskevan sopi-
muksen mukaista henkilöliikennettä. Oikeut-
ta ottaa ja jättää matkustajia saa rajoittaa ai-
noastaan, jos 71 §:ssä tarkoitettu sääntelyelin 
katsoo, että oikeuden käyttäminen voi vaa-
rantaa julkisia palveluhankintoja koskevan 
sopimuksen taloudellisen tasapainon. 
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Sääntelyelin ottaa 1 momentissa tarkoitetun 
asian käsiteltäväkseen, jos sitä pyytää: 

1) julkisia palveluhankintoja koskevan so-
pimuksen tehnyt toimivaltainen viranomai-
nen; 

2) julkisia palveluhankintoja koskevan so-
pimuksen tehnyt rautatieyritys; 

3) Liikennevirasto. 
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun 

viranomaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun rauta-
tieyrityksen on toimitettava sääntelyelimelle 
päätöksen tekemistä varten kaikki tarvittavat 
tiedot. Saatuaan kaikki tarvittavat tiedot 
sääntelyelimen on aloitettava osapuolten 
kuuleminen yhden kuukauden kuluessa 2 
momentissa tarkoitetun pyynnön vastaanot-
tamisesta. Sääntelyelimen on kuultuaan kaik-
kia osapuolia annettava perusteltu päätöksen-
sä kuuden viikon kuluessa siitä, kun se on 
saanut kaikki tarvittavat tiedot. 

Liikennevirasto, 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu viranomainen, saman momentin 2 
kohdassa tarkoitettu rautatieyritys ja rataver-
kon käyttöoikeutta hakenut rautatieyritys 
voivat pyytää sääntelyelintä käsittelemään 1 
momentissa tarkoitetun asian uudelleen sään-
telyelimen määräämien edellytysten täyttyes-
sä ja sen asettamassa kohtuullisessa määrä-
ajassa, joka ei saa olla yhtä kuukautta lyhy-
empi. 

Sääntelyelin ottaa 1 momentissa tarkoitetun 
asian käsiteltäväkseen, jos sitä pyytää: 

1) julkisia palveluhankintoja koskevan so-
pimuksen tehnyt toimivaltainen viranomai-
nen; 

2) julkisia palveluhankintoja koskevan so-
pimuksen tehnyt rautatieyritys; 

3) valtion rataverkon haltija. 
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun 

viranomaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun rauta-
tieyrityksen on toimitettava sääntelyelimelle 
päätöksen tekemistä varten kaikki tarvittavat 
tiedot. Saatuaan kaikki tarvittavat tiedot 
sääntelyelimen on aloitettava osapuolten 
kuuleminen yhden kuukauden kuluessa 2 
momentissa tarkoitetun pyynnön vastaanot-
tamisesta. Sääntelyelimen on kuultuaan kaik-
kia osapuolia annettava perusteltu päätöksen-
sä kuuden viikon kuluessa siitä, kun se on 
saanut kaikki tarvittavat tiedot. 

Valtion rataverkon haltija, 2 momentin 1 
kohdassa tarkoitettu viranomainen, saman 
momentin 2 kohdassa tarkoitettu rautatieyri-
tys ja rataverkon käyttöoikeutta hakenut rau-
tatieyritys voivat pyytää sääntelyelintä käsit-
telemään 1 momentissa tarkoitetun asian uu-
delleen sääntelyelimen määräämien edelly-
tysten täyttyessä ja sen asettamassa kohtuul-
lisessa määräajassa, joka ei saa olla yhtä 
kuukautta lyhyempi. 

 
22 § 

Ratakapasiteetin hakeminen  

Ratakapasiteetin hakijan on haettava rata-
kapasiteettia siten kuin tässä pykälässä sääde-
tään. Ratakapasiteettia voivat hakea rautatie-
liikenteen harjoittajan lisäksi rautatieliiken-
teen henkilöliikenteen palvelusopimuksista 
vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja kil-
pailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalai-
sesta rautatieverkosta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 913/2010 tarkoitetut hakijat sekä rauta-
tiealan koulutuslaitos, joka voi hakea rataka-
pasiteettia omaa koulutustoimintaa varten.  

Ratakapasiteettia on haettava rataverkon 
haltijalta kutakin aikataulukautta varten ai-
kaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään kah-

22 §  

Ratakapasiteetin hakeminen 

Ratakapasiteetin hakijan on haettava rata-
kapasiteettia siten kuin tässä pykälässä sääde-
tään. Ratakapasiteettia voivat hakea rautatie-
liikenteen harjoittajan lisäksi rautatieliiken-
teen henkilöliikenteen palvelusopimuksista 
vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja kil-
pailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalai-
sesta rautatieverkosta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 913/2010 tarkoitetut hakijat sekä rauta-
tiealan koulutuslaitos, joka voi hakea rataka-
pasiteettia omaa koulutustoimintaa varten. 

Ratakapasiteettia on haettava rataverkon 
haltijalta kutakin aikataulukautta varten ai-
kaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään kah-
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deksan kuukautta ennen aikataulukauden 
voimaantuloa. Uutta ratakapasiteettia tai ra-
takapasiteetin muutosta voidaan hakea sään-
nöllistä liikennettä varten myös ratakapasi-
teetin jakamista koskevan päätöksen antami-
sen jälkeen, kuitenkin viimeistään neljä viik-
koa ennen säännöllisen liikenteen ratakapasi-
teetin muutoksen voimaantuloa.  

Jos ratakapasiteetin hakija ja rataverkon 
haltija ovat tehneet 21 §:ssä tarkoitetun pui-
tesopimuksen ratakapasiteetin käytöstä, rata-
kapasiteettia on haettava kyseisen sopimuk-
sen mukaisesti.  

Jos rataverkon haltija edellyttää ratakapasi-
teetin hakijalta unionilainsäädännön mahdol-
listamaa ennakkomaksua tai vakuuksia rata-
kapasiteettia haettaessa, rataverkon haltijan 
on ilmoitettava tästä verkkoselostuksessaan.  

Tarkemmat säännökset ratakapasiteetin ha-
kemisesta ja hakuajoista sekä rautatieliiken-
teen aikataulukaudesta, muutosajankohdista 
aikataulukauden aikana ja niihin liittyvistä 
määräajoista annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella.  

Ratakapasiteetin hakija voi hakea Liiken-
nevirastolta ratakapasiteettia myös Euroopan 
talousalueen kansainvälistä rautatiereittiä 
varten. 

deksan kuukautta ennen aikataulukauden 
voimaantuloa. Uutta ratakapasiteettia tai ra-
takapasiteetin muutosta voidaan hakea sään-
nöllistä liikennettä varten myös ratakapasi-
teetin jakamista koskevan päätöksen antami-
sen jälkeen, kuitenkin viimeistään neljä viik-
koa ennen säännöllisen liikenteen ratakapasi-
teetin muutoksen voimaantuloa. 

Jos ratakapasiteetin hakija ja rataverkon 
haltija ovat tehneet 21 §:ssä tarkoitetun pui-
tesopimuksen ratakapasiteetin käytöstä, rata-
kapasiteettia on haettava kyseisen sopimuk-
sen mukaisesti. 

Jos rataverkon haltija edellyttää ratakapasi-
teetin hakijalta unionilainsäädännön mahdol-
listamaa ennakkomaksua tai vakuuksia rata-
kapasiteettia haettaessa, rataverkon haltijan 
on ilmoitettava tästä verkkoselostuksessaan. 

Tarkemmat säännökset ratakapasiteetin ha-
kemisesta ja hakuajoista sekä rautatieliiken-
teen aikataulukaudesta, muutosajankohdista 
aikataulukauden aikana ja niihin liittyvistä 
määräajoista annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Ratakapasiteetin hakija voi hakea valtion 
rataverkon haltijalta ratakapasiteettia myös 
Euroopan talousalueen kansainvälistä rauta-
tiereittiä varten. 

 
(uusi) 27 b §  

Ratakapasitettia koskevat järjestelytehtävät 
liikenteenohjauspalvelua tarjoavan yhtiön tai 

yhteisön toimesta  

Rataverkon haltija voi antaa 27 ja 27 a 
§:ssä tarkoitettuja ratakapasiteetin käyttämi-
seen liittyviä avustavia tehtäviä ja järjestely-
tehtäviä, kuten kiireellisen ratakapasiteetin 
jakaminen,  36 §:ssä tarkoitetun liikenteenoh-
jauspalveluja tarjoavan yhtiön tai yhteisön 
hoidettavaksi. Rataverkon haltijan on tällöin 
määriteltävä yleiset liikenteen etusija- ja kii-
reellisyysperiaatteet, joita liikenteenohjaus-
palveluja tarjoavan yhtiön tai yhteisön on 
noudatettava hoitaessaan rataverkon haltijan 
toimeksiannosta näitä tehtäviä ja tehdessään 
niihin liittyviä ratkaisuja.  

Rataverkon haltijan on ratakapasiteetin ha-
kijan pyynnöstä otettava viipymättä tarkistet-
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tavakseen 1 momentissa tarkoitettu ratakapa-
siteetin käyttämistä koskeva ratkaisu ja il-
moitettava hakijalle lopputuloksesta. Tämä ei 
rajoita asianosaisen oikeutta hakea asiaan oi-
kaisua sääntelyelimeltä 72 §:n 1 momentin 3 
kohdassa säädetyllä tavalla.   

 
32 § 

Verkkoselostus  

Rataverkon haltijan on asianomaisia osa-
puolia kuultuaan laadittava ja julkaistava ai-
kataulukausittain suomeksi ja ruotsiksi tai 
vaihtoehtoisesti jollakin muulla Euroopan 
unionin virallisella kielellä verkkoselostus. 
Verkkoselostuksen on sisällytettävä rauta-
tiemarkkinadirektiivin liitteen IV mukaiset 
tiedot.  

Rataverkon haltija julkaisee verkkoselos-
tuksessa tiedot rataverkon laadusta ja laajuu-
desta sekä antaa tarkemmat tiedot 33 §:ssä 
tarkoitetusta vähimmäiskäyttömahdollisuuk-
siin sisältyvistä palveluista sekä edellytyksis-
tä, jotka koskevat rataverkon haltijan rata-
verkkoon liitettyjen palvelupaikkojen käyttö-
oikeutta ja palvelujen tarjoamista kyseisissä 
palvelupaikoissa. Lisäksi rataverkon haltijan 
on ilmoitettava verkkoselostuksessa tiedot 
niistä tämän lain nojalla annetuista säännök-
sistä ja määräyksistä, jotka koskevat:  

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

tyviä määräaikoja; 
4) rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevia 

vaatimuksia ja hyväksyntää;  
5) muita rautatieliikenteen harjoittamista ja 

sen aloittamisen edellytyksiä koskevia seik-
koja. 

Rataverkon haltijan on kuultava verk-
koselostusta laatiessaan ratakapasiteetin hal-
tijoita ja Suomen rataverkolle pyrkiviä rata-
kapasiteetin hakijoita. Jos 2 momentissa tar-
koitetut tiedot muuttuvat verkkoselostuksen 
voimassaoloaikana, rataverkon haltijan on 
kuultava ratakapasiteetin haltijoita ja rataka-
pasiteetin hakijoita muutettavista tiedoista ja 
viipymättä julkaistava muuttuneet tiedot. 

Verkkoselostus on julkaistava sähköisessä 

32 § 

Verkkoselostus 

Rataverkon haltijan on asianomaisia osa-
puolia kuultuaan laadittava ja julkaistava ai-
kataulukausittain suomeksi ja ruotsiksi tai 
vaihtoehtoisesti jollakin muulla Euroopan 
unionin virallisella kielellä verkkoselostus. 
Verkkoselostuksen on sisällytettävä rauta-
tiemarkkinadirektiivin liitteen IV mukaiset 
tiedot. 

Rataverkon haltija julkaisee verkkoselos-
tuksessa tiedot rataverkon laadusta ja laajuu-
desta sekä antaa tarkemmat tiedot 33 §:ssä 
tarkoitetusta vähimmäiskäyttömahdollisuuk-
siin sisältyvistä palveluista sekä edellytyksis-
tä, jotka koskevat rataverkon haltijan rata-
verkkoon liitettyjen palvelupaikkojen käyttö-
oikeutta ja palvelujen tarjoamista kyseisissä 
palvelupaikoissa. Lisäksi rataverkon haltijan 
on ilmoitettava verkkoselostuksessa tiedot 
niistä tämän lain nojalla annetuista säännök-
sistä ja määräyksistä, jotka koskevat: 

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

tyviä määräaikoja; 
4) rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevia 

vaatimuksia ja hyväksyntää; 
5) muita rautatieliikenteen harjoittamista ja 

sen aloittamisen edellytyksiä koskevia seik-
koja. 

Rataverkon haltijan on kuultava verk-
koselostusta laatiessaan ratakapasiteetin hal-
tijoita ja Suomen rataverkolle pyrkiviä rata-
kapasiteetin hakijoita. Jos 2 momentissa tar-
koitetut tiedot muuttuvat verkkoselostuksen 
voimassaoloaikana, rataverkon haltijan on 
kuultava ratakapasiteetin haltijoita ja rataka-
pasiteetin hakijoita muutettavista tiedoista ja 
viipymättä julkaistava muuttuneet tiedot. 

Verkkoselostus on julkaistava sähköisessä 
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muodossa rataverkon haltijan verkkosivuilla 
vähintään neljä kuukautta ennen 22 §:ssä tar-
koitetun ratakapasiteetin hakuajan alkamista. 
Verkkoselostus on pidettävä ajan tasalla. Lii-
kennevirasto huolehtii siitä, että yksityisrai-
teen haltijoiden sähköisessä muodossa julkai-
semat verkkoselostukset on linkitetty rata-
verkon haltijoiden yhteiselle verkkosivulle. 

muodossa rataverkon haltijan verkkosivuilla 
vähintään neljä kuukautta ennen 22 §:ssä tar-
koitetun ratakapasiteetin hakuajan alkamista. 
Verkkoselostus on pidettävä ajan tasalla. Val-
tion rataverkon haltija huolehtii siitä, että 
yksityisraiteen haltijoiden sähköisessä muo-
dossa julkaisemat verkkoselostukset on linki-
tetty rataverkon haltijoiden yhteiselle verk-
kosivulle. 

 
32 a § 

Museoraide 

Liikennevirasto voi Liikenteen turvalli-
suusvirastoa kuultuaan päättää, että valtion 
rataverkkoon kuuluva raide on museoraide, 
jolla saa harjoittaa ainoastaan museoliiken-
nettä. Museoraiteeksi määrättävällä raiteella 
ei saa olla muuta henkilöliikennettä eikä ta-
varaliikennettä. Liikenneviraston on varatta-
va niille rautatieliikenteen harjoittajille, jotka 
harjoittavat liikennöintiä raiteella, jolta on 
liikennöintiyhteys museoraiteeksi määrättä-
vään raiteeseen, tilaisuus tulla kuulluiksi en-
nen kuin virasto päättää museoraiteesta. 

32 a §  

Museoraide 

Valtion rataverkon haltija voi Liikenteen 
turvallisuusvirastoa kuultuaan päättää, että 
valtion rataverkkoon kuuluva raide on mu-
seoraide, jolla saa harjoittaa ainoastaan mu-
seoliikennettä. Museoraiteeksi määrättävällä 
raiteella ei saa olla muuta henkilöliikennettä 
eikä tavaraliikennettä. Valtion rataverkon 
haltijan on varattava niille rautatieliikenteen 
harjoittajille, jotka harjoittavat liikennöintiä 
raiteella, jolta on liikennöintiyhteys museo-
raiteeksi määrättävään raiteeseen, tilaisuus 
tulla kuulluiksi ennen kuin virasto päättää 
museoraiteesta. 

 
36 § 

Liikenteenohjaus ja liikennöinnistä sopimi-
nen 

Rataverkon haltija vastaa hallinnoimansa 
rataverkon liikenteenohjauksesta tai sen jär-
jestämisestä rataverkolla harjoitettavan lii-
kennöinnin edellyttämällä tavalla ja huolehtii 
liikenteenohjauspalvelujen tasapuolisuudesta. 
Rataverkon haltija voi järjestää liikenteenoh-
jauspalvelut itse tai hankkia ne julkisilta tai 
yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Muu rata-
verkon haltija kuin Liikennevirasto voi myös 
sopia Liikenneviraston kanssa liikenteenoh-
jauksen järjestämisestä rataverkon haltijan 
raiteella tai jollakin sen osalla.  

Liikennevirasto vastaa liikenteenohjaus-
palvelun valtakunnallisesta järjestämisestä ja 
koordinaatiosta valtion rataverkolla. 

 
Rataverkon haltijoiden on sovittava liiken-

36 §  

Liikenteenohjaus ja liikennöinnistä sopimi-
nen 

Rataverkon haltija vastaa hallinnoimansa 
rataverkon liikenteenohjauksesta tai sen jär-
jestämisestä rataverkolla harjoitettavan lii-
kennöinnin edellyttämällä tavalla ja huolehtii 
liikenteenohjauspalvelujen tasapuolisuudesta. 
Rataverkon haltija voi järjestää liikenteenoh-
jauspalvelut itse tai hankkia ne julkisilta tai 
yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Yksityisrai-
teen haltija voi myös sopia valtion rataver-
kon haltijan kanssa liikenteenohjauksen jär-
jestämisestä rataverkollaan tai jollakin sen 
osalla.  

Valtion rataverkon haltija on vastuussa lii-
kenteenohjauspalvelun valtakunnallisesta jär-
jestämisestä ja koordinaatiosta valtion rata-
verkolla. 

Rataverkon haltijoiden on huolehdittava 
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nöinnin ja liikenteenohjauksen käytännön 
järjestelyistä silloin, kun rataverkot liittyvät 
toisiinsa ja niiden välillä liikennöidään. 

 
Jos rataverkon haltija hankkii liikenteenoh-

jauspalvelut muulta yhtiöltä tai yhteisöltä, 
sen on turvallisuusjohtamisjärjestelmässään 
otettava huomioon liikenteenohjauspalveluja 
tarjoavan yhtiön tai yhteisön toiminta. 

 
 
 
Liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön 

tai muun yhteisön on tarjottava palveluita ta-
sapuolisesti kaikille rautatieliikenteen harjoit-
tajille sekä niille rataverkon haltijoille, jotka 
palveluja siltä pyytävät ja joiden raiteilla on 
riittävät tekniset valmiudet ja muut edelly-
tykset palvelujen vastaanottamiseen. Yhtiön 
palveluksessa olevaan henkilöön sovelletaan 
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä hänen suorittaessaan tässä pykä-
lässä tarkoitettuja liikenteenohjauspalvelu-
tehtäviä. Raideliikenteessä aiheutuneiden 
henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta 
säädetään raideliikennevastuulaissa 
(113/1999). 

siitä, että liikennöinnin ja liikenteenohjauk-
sen käytännön järjestelyistä sovitaan silloin, 
kun rataverkot liittyvät toisiinsa ja niiden vä-
lillä liikennöidään. 

Rataverkon haltija voi hankkia liiken-
teenohjauspalvelut muulta yhtiöltä tai yhtei-
söltä, mutta vastuu liikenteenohjauspalve-
luista säilyy rataverkon haltijalla. Tässä ta-
pauksessa rataverkon haltijan on turvalli-
suusjohtamisjärjestelmässään otettava huo-
mioon liikenteenohjauspalveluja tarjoavan 
yhtiön tai yhteisön toiminta.  

Liikenteenohjauspalveluja tarjoavan yhtiön 
tai muun yhteisön on tarjottava palveluita ta-
sapuolisesti kaikille rautatieliikenteen harjoit-
tajille sekä niille rataverkon haltijoille, jotka 
palveluja siltä pyytävät ja joiden raiteilla on 
riittävät tekniset valmiudet ja muut edelly-
tykset palvelujen vastaanottamiseen. Yhtiön 
tai yhteisön palveluksessa olevaan henkilöön 
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 
tässä pykälässä tarkoitettuja liikenteenoh-
jauspalvelutehtäviä. Raideliikenteessä aiheu-
tuneiden henkilö- ja esinevahinkojen kor-
vaamisesta säädetään raideliikennevastuu-
laissa (113/1999).  

 
 

37 b § 

Lisämaksut  

Rataverkon haltija voi markkinoiden niin 
salliessa periä lisämaksuja toimivien, lä-
pinäkyvin ja ketään syrjimättömien periaat-
teiden mukaisesti. Lisämaksujen käyttöönot-
to edellyttää, että rataverkon haltija luokitte-
lee markkinat vähintään rautatiemarkkinadi-
rektiivin mukaisella tavalla ja arvioi lisähin-
tojen vaikutukset markkinoihin. Maksut eivät 
saa olla niin korkeita, että rataverkkoa eivät 
voi käyttää sellaiset rautatieliikenteen harjoit-
tajat, jotka pystyvät maksamaan vain rata-
maksun perusmaksun sekä sen katetuoton, 
jonka kyseiset markkinat kestävät. Rataver-
kon haltijan on osoitettava verkkoselostuk-
sessa ne lisä- ja erityispalvelut, joita lisämak-
sujen vastineena kyseisessä markkinaluokas-
sa rataverkolla tarjotaan. Markkinaluokittelu 

37 b §  

Lisämaksut 

Rataverkon haltija voi markkinoiden niin 
salliessa periä lisämaksuja toimivien, lä-
pinäkyvin ja ketään syrjimättömien periaat-
teiden mukaisesti. Lisämaksujen käyttöönot-
to edellyttää, että rataverkon haltija luokitte-
lee markkinat vähintään rautatiemarkkinadi-
rektiivin mukaisella tavalla ja arvioi lisähin-
tojen vaikutukset markkinoihin. Maksut eivät 
saa olla niin korkeita, että rataverkkoa eivät 
voi käyttää sellaiset rautatieliikenteen harjoit-
tajat, jotka pystyvät maksamaan vain rata-
maksun perusmaksun sekä sen katetuoton, 
jonka kyseiset markkinat kestävät. Rataver-
kon haltijan on osoitettava verkkoselostuk-
sessa ne lisä- ja erityispalvelut, joita lisämak-
sujen vastineena kyseisessä markkinaluokas-
sa rataverkolla tarjotaan. Markkinaluokittelu 
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on julkaistava verkkoselostuksessa ja sitä on 
tarkistettava vähintään joka viides vuosi. 
Tarkemmat säännökset markkinoiden luokit-
telusta ja sen mukaisesta rataverkon käytön 
hinnoittelusta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella.  

Jos Liikennevirasto valtion rataverkon hal-
tijana ottaa lisämaksut käyttöön, sen on nou-
datettava lisämaksuissa valtion maksuperus-
telakia (150/1992) ja sen nojalla annetun Lii-
kenneviraston maksullisia suoritteita koske-
van liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sen mukaisia hinnoitteluperusteita. 

Ennen lisämaksujen asettamista rataverkon 
haltijan on kuultava rautatieliikenteen har-
joittajia ja 13 luvussa tarkoitettua sääntely-
elintä. Sääntelyelin ilmoittaa rataverkon hal-
tijalle, ovatko lisämaksut Euroopan unionin 
lainsäädännön ja Suomessa voimassa olevien 
säännösten mukaisia. Lisämaksuja voidaan 
asettaa vasta sen jälkeen, kun sääntelyelin on 
todennut ne voimassa olevien säännösten 
mukaiseksi.  

Rataverkon haltijan on raportoitava viiden 
vuoden välein liikenne- ja viestintäministeri-
ölle ja sääntelyelimelle lisämaksuista ja siitä, 
ovatko lisämaksut kannustaneet rautatielii-
kenteen harjoittajia parantamaan tuottavuut-
taan ja kilpailukykyään rautatiemarkkinadi-
rektiivissä tarkoitetulla tavalla. 

on julkaistava verkkoselostuksessa ja sitä on 
tarkistettava vähintään joka viides vuosi. 
Tarkemmat säännökset markkinoiden luokit-
telusta ja sen mukaisesta rataverkon käytön 
hinnoittelusta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Jos valtion rataverkon haltija ottaa lisä-
maksut käyttöön, sen on noudatettava lisä-
maksuissa valtion maksuperustelakia 
(150/1992) ja sen nojalla annetun Liikennevi-
raston maksullisia suoritteita koskevan lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetuksen mu-
kaisia hinnoitteluperusteita.  

Ennen lisämaksujen asettamista rataverkon 
haltijan on kuultava rautatieliikenteen har-
joittajia ja 13 luvussa tarkoitettua sääntely-
elintä. Sääntelyelin ilmoittaa rataverkon hal-
tijalle, ovatko lisämaksut Euroopan unionin 
lainsäädännön ja Suomessa voimassa olevien 
säännösten mukaisia. Lisämaksuja voidaan 
asettaa vasta sen jälkeen, kun sääntelyelin on 
todennut ne voimassa olevien säännösten 
mukaiseksi. 

Rataverkon haltijan on raportoitava viiden 
vuoden välein liikenne- ja viestintäministeri-
ölle ja sääntelyelimelle lisämaksuista ja siitä, 
ovatko lisämaksut kannustaneet rautatielii-
kenteen harjoittajia parantamaan tuottavuut-
taan ja kilpailukykyään rautatiemarkkinadi-
rektiivissä tarkoitetulla tavalla. 

 
54 § 

Kalustoyksikköjä koskevat täydentävät käyt-
töönottoluvat 

Muualla Euroopan talousalueella käyttöön-
ottoluvan saaneilla kalustoyksiköillä on olta-
va täydentävä käyttöönottolupa ennen niiden 
ottamista käyttöön Suomessa. Täydentävällä 
käyttöönottoluvalla on varmistettava erityi-
sesti, että kalustoyksikkö on yhteensopiva ra-
taverkon ja kiinteiden laitteistojen kanssa se-
kä sopii käytettäväksi Suomen ilmastossa. 
Täydentävää käyttöönottolupaa ei kuitenkaan 
vaadita kalustoyksiköiltä, joita käytetään ai-
noastaan satama-alueella tai rautatieraja-
asemalla raiteilla, joiden raideleveys poikke-
aa Suomessa käytettävästä raideleveydestä.  

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää 

54 § 

Kalustoyksikköjä koskevat täydentävät käyt-
töönottoluvat 

Muualla Euroopan talousalueella käyttöön-
ottoluvan saaneilla kalustoyksiköillä on olta-
va täydentävä käyttöönottolupa ennen niiden 
ottamista käyttöön Suomessa. Täydentävällä 
käyttöönottoluvalla on varmistettava erityi-
sesti, että kalustoyksikkö on yhteensopiva ra-
taverkon ja kiinteiden laitteistojen kanssa se-
kä sopii käytettäväksi Suomen ilmastossa. 
Täydentävää käyttöönottolupaa ei kuitenkaan 
vaadita kalustoyksiköiltä, joita käytetään ai-
noastaan satama-alueella tai rautatieraja-
asemalla raiteilla, joiden raideleveys poikke-
aa Suomessa käytettävästä raideleveydestä.   

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää 
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täydentävän käyttöönottoluvan kalustoyksi-
kölle, jos kalustoyksiköllä on muualla Eu-
roopan talousalueella myönnetty voimassa 
oleva rakenteellisen osajärjestelmän käyt-
töönottolupa ja muut tässä pykälässä ja 55 tai 
56 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia 
riskiarviointien tekemistä tai erilaisten testien 
suorittamista rataverkolla. Liikenteen turval-
lisuusviraston on kuultava hakijaa määritel-
läkseen vaadittujen lisätietojen, riskianalyy-
sien tai testien laajuuden ja sisällön. Jos Lii-
kenteen turvallisuusvirasto vaatii testien suo-
rittamista rataverkolla ennen kuin se antaa 
päätöksen käyttöönottoluvan myöntämistä 
koskevaan hakemukseen, Liikenneviraston 
on hakijaa kuultuaan toteutettava kaikki tar-
vittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, et-
tä tarvittavat testit voidaan tehdä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esit-
tänyt Liikennevirastolle pyyntönsä testien 
suorittamiseksi. Liikenteen turvallisuusviras-
ton on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, 
jotta testit suoritetaan.  

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto ei tee 
päätöstä kalustoyksikön täydentävästä käyt-
töönottoluvasta 55 tai vastaavasti 56 §:ssä 
säädetyssä määräajassa, kyseessä olevan ka-
lustoyksikön katsotaan olevan hyväksytty 
käyttöön Suomessa kolmen kuukauden kulut-
tua säädetyn määräajan päättymisestä. 

täydentävän käyttöönottoluvan kalustoyksi-
kölle, jos kalustoyksiköllä on muualla Eu-
roopan talousalueella myönnetty voimassa 
oleva rakenteellisen osajärjestelmän käyt-
töönottolupa ja muut tässä pykälässä ja 55 tai 
56 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi vaatia 
riskiarviointien tekemistä tai erilaisten testien 
suorittamista rataverkolla. Liikenteen turval-
lisuusviraston on kuultava hakijaa määritel-
läkseen vaadittujen lisätietojen, riskianalyy-
sien tai testien laajuuden ja sisällön. Jos Lii-
kenteen turvallisuusvirasto vaatii testien suo-
rittamista rataverkolla ennen kuin se antaa 
päätöksen käyttöönottoluvan myöntämistä 
koskevaan hakemukseen, valtion rataverkon 
haltijan on hakijaa kuultuaan toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmista-
miseksi, että tarvittavat testit voidaan tehdä 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija 
on esittänyt valtion rataverkon haltijalle 
pyyntönsä testien suorittamiseksi. Liikenteen 
turvallisuusviraston on ryhdyttävä tarvittaes-
sa toimenpiteisiin, jotta testit suoritetaan.  

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto ei tee 
päätöstä kalustoyksikön täydentävästä käyt-
töönottoluvasta 55 tai vastaavasti 56 §:ssä 
säädetyssä määräajassa, kyseessä olevan ka-
lustoyksikön katsotaan olevan hyväksytty 
käyttöön Suomessa kolmen kuukauden kulut-
tua säädetyn määräajan päättymisestä. 

 
 

79 § 

Rautateitä uhkaavaan vaaraan ja onnetto-
muuteen varautuminen 

Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataver-
kon haltijan on riittävällä tavalla varaudutta-
va rautateitä uhkaavan vaaran tai onnetto-
muuden varalta. 

 
 
 
 
 
 
 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi velvoit-

79 § 

Rautateitä uhkaavaan vaaraan ja onnetto-
muuteen varautuminen 

Rautatieliikenteen harjoittajan ja rataver-
kon haltijan on riittävällä tavalla varaudutta-
va rautateitä uhkaavan vaaran tai onnetto-
muuden varalta. 

Jos rataverkon haltija ei itse tuota liiken-
teenohjauspalveluja, vaan hankkii ne muulta 
yhtiöltä tai yhteisöltä, sen on huolehdittava 
siitä, että liikenteenohjauspalveluja tarjoava 
yhtiö tai yhteisö varautuu riittävällä tavalla 
rautatietä uhkaavaan vaaraan tai onnetto-
muuteen. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi velvoit-
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taa rautatieliikenteen harjoittajan, rataverkon 
haltijan ja sen, joka suorittaa liikenneturvalli-
suuteen liittyviä tehtäviä rautatiejärjestelmäs-
sä, osallistumaan pelastusharjoituksiin ja rau-
tatieliikenteen pelastustoimintaan, kuitenkin 
enintään viideksi vuorokaudeksi kalenteri-
vuodessa. 

taa rautatieliikenteen harjoittajan, rataverkon 
haltijan, liikenteenohjauspalveluja tuottavan 
yhtiön tai yhteisön sekä sen, joka suorittaa 
liikenneturvallisuuteen liittyviä tehtäviä rau-
tatiejärjestelmässä, osallistumaan pelastus-
harjoituksiin ja rautatieliikenteen pelastus-
toimintaan, kuitenkin enintään viideksi vuo-
rokaudeksi kalenterivuodessa. 

 
81 § 

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin 

Turvallisuustodistuksen tai -luvan haltijoi-
den on varauduttava poikkeusoloihin ja huo-
lehdittava siitä, että niiden toiminta jatkuu 
mahdollisimman häiriöttömästi myös valmi-
uslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeus-
oloissa ja niihin rinnastettavissa normaaliolo-
jen häiriötilanteissa. Niiden on osallistuttava 
toimintansa edellyttämällä tavalla valmius-
suunnitteluun ja valmisteltava etukäteen 
poikkeusoloissa ja niihin rinnastettavissa 
normaaliolojen häiriötilanteissa tapahtuvaa 
toimintaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö voi sen li-

säksi, mitä valmiuslaissa säädetään valtio-
neuvoston ja ministeriön toimivallasta, antaa 
poikkeusoloihin ja niihin rinnastettaviin 
normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumi-
sen edellyttämiä tarkempia säännöksiä val-
miussuunnittelun järjestämisestä liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksella. 

81 §  

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilan-
teisiin  

Turvallisuusluvan haltijan on varauduttava 
poikkeusoloihin ja huolehdittava siitä, että 
sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöt-
tömästi myös valmiuslaissa (1552/2011) tar-
koitetuissa poikkeusoloissa ja normaaliolojen 
häiriötilanteissa. Sen on osallistuttava toi-
mintansa edellyttämällä tavalla valmiussuun-
nitteluun ja valmisteltava etukäteen poikke-
usoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa 
tapahtuvaa toimintaa. 

Jos turvallisuusluvan haltija ei itse tuota 
liikenteenohjauspalveluja, vaan hankkii ne 
muulta yhtiöltä tai yhteisöltä, turvallisuuslu-
van haltija vastaa siitä, että liikenteenoh-
jauspalveluja tuottava yhtiö tai yhteisö va-
rautuu poikkeusoloihin. Turvallisuusluvan 
haltijan on myös huolehdittava siitä, että lii-
kenteen ohjauspalvelua tuottavan yhtiön tai 
yhteisön toiminta jatkuu mahdollisimman 
häiriöttömästi myös valmiuslaissa 
(1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja 
normaaliolojen häiriötilanteissa. Liiken-
teenohjauspalveluja tuottavan yhtiön tai yh-
teisön on osallistuttava turvallisuusluvan 
haltijan edellyttämällä tavalla valmiussuun-
nitteluun ja valmisteltava etukäteen poikke-
usoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa 
tapahtuvaa toimintaa. 

Sen lisäksi, mitä valmiuslaissa säädetään 
valtioneuvoston ja ministeriön toimivallasta, 
valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoi-
tetun poikkeusoloihin ja normaaliolojen häi-
riötilanteisiin varautumisen edellyttämän 
valmiussuunnittelun järjestämisestä.  
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81 a §  

Toimenpiteet häiriötilanteissa 

Jos rautatiejärjestelmässä esiintyy teknisis-
tä ongelmista tai onnettomuudesta johtuvia 
häiriöitä, rataverkon haltijan on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 81 §:ssä tar-
koitettujen varautumista koskevien säännös-
ten mukaisesti tilanteen palauttamiseksi en-
nalleen.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa ja jos se on infrastruktuurin käytön ti-
lapäisesti estävän häiriön vuoksi välttämätön-
tä, reitit, joihin on myönnetty käyttöoikeus, 
voidaan ilman varoitusta poistaa käytöstä jär-
jestelmän korjaamiseen tarvittavaksi ajaksi. 
Rataverkon haltija voi vaatia rautatieyrityksiä 
antamaan sen käyttöön resurssit, joita se pitää 
tarpeellisena tilanteen palauttamiseksi ennal-
leen mahdollisimman nopeasti. Rautatieyri-
tyksellä on oikeus periä kohtuullinen korvaus 
resurssiensa käytöstä.  

 
 
 
Edellä 13 luvussa tarkoitettu sääntelyelin 

valvoo sitä, että häiriötilanteissa rautatieyri-
tyksiä kohdellaan tasapuolisesti. Sääntelyelin 
valvoo myös sitä, että rautatieyritykset nou-
dattavat rataverkon haltijan tämän pykälän 2 
momentissa säädettyjä resursseja koskevia 
vaatimuksia. 

81 a §  

Toimenpiteet häiriötilanteissa  

Jos rautatiejärjestelmässä esiintyy teknisis-
tä ongelmista tai onnettomuudesta johtuvia 
häiriöitä, rataverkon haltijan on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 81 §:ssä tar-
koitettujen varautumista koskevien säännös-
ten mukaisesti tilanteen palauttamiseksi en-
nalleen.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa ja jos se on infrastruktuurin käytön ti-
lapäisesti estävän häiriön vuoksi välttämätön-
tä, reitit, joihin on myönnetty käyttöoikeus, 
voidaan ilman varoitusta poistaa käytöstä jär-
jestelmän korjaamiseen tarvittavaksi ajaksi. 
Rataverkon haltija voi vaatia liikenteenoh-
jauspalveluja tuottavia yhtiöitä tai yhteisöjä 
sekä rautatieyrityksiä antamaan sen käyttöön 
resurssit, joita se pitää tarpeellisena tilanteen 
palauttamiseksi ennalleen mahdollisimman 
nopeasti. Liikenteenohjauspalveluja tuotta-
valla yhtiöllä tai yhteisöllä ja rautatieyrityk-
sellä on oikeus periä kohtuullinen korvaus 
resurssiensa käytöstä.  

Edellä 13 luvussa tarkoitettu sääntelyelin 
valvoo sitä, että häiriötilanteissa rautatieyri-
tyksiä kohdellaan tasapuolisesti. Sääntelyelin 
valvoo myös sitä, että rautatieyritykset nou-
dattavat rataverkon haltijan tämän pykälän 2 
momentissa säädettyjä resursseja koskevia 
vaatimuksia. Liikenteen turvallisuusvirasto 
valvoo sitä, että liikenteenohjauspalveluja 
tuottava yhtiö tai yhteisö noudattaa tämän 
pykälän 2 momentissa säädettyjä resursseja 
koskevia vaatimuksia. 

 
 

84 § 

Rautatieliikenteen viestintä ja tallenteet 

Rautatieliikenteen viestintään käytettävää 
verkkoa saa käyttää ainoastaan liikennetur-
vallisuuteen liittyvässä viestinnässä. Liiken-
neviraston on huolehdittava siitä, että rauta-
tieliikenteen viestiliikenne, turvalaitteiden 
tuottamat tiedot sekä muut vaaratilanteiden ja 

84 § 

Rautatieliikenteen viestintä ja tallenteet 

Rautatieliikenteen viestintään käytettävää 
verkkoa saa käyttää ainoastaan liikennetur-
vallisuuteen liittyvässä viestinnässä. Liiken-
neviraston on huolehdittava siitä, että rauta-
tieliikenteen viestiliikenne, turvalaitteiden 
tuottamat tiedot sekä muut vaaratilanteiden ja 
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onnettomuuksien tutkinnassa tarpeelliset tie-
dot tallennetaan ja säilytetään tavalla, joka 
turvaa ne oikeudettomalta puuttumiselta. 
Tiedot tulee hävittää sen jälkeen kun tietoja 
ei enää tarvita tietojen käyttötarkoituksen to-
teuttamiseksi. 

Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, 
Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevi-
rasto saavat käyttää tässä pykälässä tarkoitet-
tuja rautatieliikenteen tallenteita ja niitä kos-
kevia tunnistamistietoja: 

1) Liikenteen turvallisuusvirasto rautatie-
onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkin-
taan sekä viranomaisvalvontaan liittyvien 
tehtäviensä suorittamiseksi; ja 

2) Liikennevirasto viraston turvallisuusjoh-
tamisjärjestelmään liittyvän valvontansa suo-
rittamiseksi, liikenneturvallisuuden valvon-
taan ja kehittämiseen sekä toiminnassaan ta-
pahtuneiden vaaratilanteiden ja onnetto-
muuksien tutkintaan vastaavien tapahtuminen 
ennaltaehkäisemiseksi. 

Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, 
rautatieliikenteen harjoittajalla, yksityisrai-
teen haltijalla ja liikenteenohjauspalveluja 
tarjoavalla yhtiöllä on oikeus saada rautatie-
liikenteen puheviestinnän tallenteita ja niitä 
koskevia tunnistamistietoja toimijan toimin-
nassa tapahtuneiden vaaratilanteiden ja on-
nettomuuksien tutkintaa varten vastaavien 
tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi sekä rau-
tatieliikenteen turvallisuuteen liittyvän puhe-
viestinnän kehittämiseksi. Tässä momentissa 
tarkoitettu tiedonsaantioikeus koskee vain 
sellaisia rautatieliikenteen puheviestinnän tal-
lenteita, joissa toimija itse tai sen henkilöstö 
on osapuolena.  

Jos Onnettomuustutkintakeskus päättää 
käynnistää tapahtumaa koskevan turvalli-
suustutkinnan, 2 ja 3 momentissa tarkoitettu-
ja tallenteita ja niitä koskevia tunnistamistie-
toja voidaan kuitenkin 2 momentissa sääde-
tyn mukaisesti käyttää ja 3 momentin perus-
teella luovuttaa vasta sen jälkeen, kun Onnet-
tomuustutkintakeskus on saanut tutkintaa 
varten tarvittavat tallenteet ja tunnistamistie-
dot, eikä niiden luovuttamisesta ja käytöstä 
ole Onnettomuustutkintakeskuksen arvion 
mukaan haittaa tutkinnalle. 

onnettomuuksien tutkinnassa tarpeelliset tie-
dot tallennetaan ja säilytetään tavalla, joka 
turvaa ne oikeudettomalta puuttumiselta. 
Tiedot tulee hävittää sen jälkeen kun tietoja 
ei enää tarvita tietojen käyttötarkoituksen to-
teuttamiseksi. 

Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, 
Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevi-
rasto, saavat käyttää tässä pykälässä tarkoi-
tettuja rautatieliikenteen tallenteita ja niitä 
koskevia tunnistamistietoja: 

1) Liikenteen turvallisuusvirasto rautatie-
onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkin-
taan sekä viranomaisvalvontaan liittyvien 
tehtäviensä suorittamiseksi; ja 

2) Liikennevirasto turvallisuusjohtamisjär-
jestelmään liittyvän valvonnan suorittami-
seksi, liikenneturvallisuuden valvontaan ja 
kehittämiseen sekä toiminnassaan tapahtu-
neiden vaaratilanteiden ja onnettomuuksien 
tutkintaan vastaavien tapahtuminen ennalta-
ehkäisemiseksi. 

Jollei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, 
rautatieliikenteen harjoittajalla, yksityisrai-
teen haltijalla ja liikenteenohjauspalveluja 
tarjoavalla yhtiöllä tai yhteisöllä on oikeus 
saada rautatieliikenteen puheviestinnän tal-
lenteita ja niitä koskevia tunnistamistietoja 
toimijan toiminnassa tapahtuneiden vaarati-
lanteiden ja onnettomuuksien tutkintaa varten 
vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisemi-
seksi sekä rautatieliikenteen turvallisuuteen 
liittyvän puheviestinnän kehittämiseksi. Täs-
sä momentissa tarkoitettu tiedonsaantioikeus 
koskee vain sellaisia rautatieliikenteen puhe-
viestinnän tallenteita, joissa toimija itse tai 
sen henkilöstö on osapuolena.   

Jos Onnettomuustutkintakeskus päättää 
käynnistää tapahtumaa koskevan turvalli-
suustutkinnan, 2 ja 3 momentissa tarkoitettu-
ja tallenteita ja niitä koskevia tunnistamistie-
toja voidaan kuitenkin 2 momentissa sääde-
tyn mukaisesti käyttää ja 3 momentin perus-
teella luovuttaa vasta sen jälkeen, kun Onnet-
tomuustutkintakeskus on saanut tutkintaa 
varten tarvittavat tallenteet ja tunnistamistie-
dot, eikä niiden luovuttamisesta ja käytöstä 
ole Onnettomuustutkintakeskuksen arvion 
mukaan haittaa tutkinnalle.   

 



   
  

 

   

 

 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
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Tämä laki tulee voimaan           päivänä           

kuuta 20  . 
——— 

 
 
  



   
  

 

   

 

 

 

 

12. 

Laki 

turvallisuustutkintalain 16 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan turvallisuustutkintalain (525/2011) 16 §, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

16 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Onnettomuuspaikalla pelastustoimiin osal-
listuvan viranomaisen tulee viipymättä il-
moittaa Onnettomuustutkintakeskukselle ta-
pahtumasta, joka ilmoittajan arvion mukaan 
voi tulla tutkittavaksi tämän lain mukaan. 

Ilmoitusvelvollisuus on myös: 
1) Liikenteen turvallisuusvirastolla; 
2) Liikennevirastolla; 
3) aluehallintovirastolla; 
4) muulla turvallisuutta valvovalla viran-

omaisella omalla toimialallaan; 
5) sillä, joka on vastaanottanut onnetto-

muus- tai vaaratilannetta koskevan ilmoituk-
sen; 

6) sellaisella oikeushenkilöllä, joka on 2 
§:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetussa 
liikennemuodossa tapahtuneen onnettomuu-
den tai vaaratilanteen osallinen tai joka il-
meisesti kärsii vahinkoa tällaisen onnetto-
muuden johdosta. 

 
 
 
 
Tuomioistuimen, joka on vastaanottanut 

merilain (674/1994) 18 luvun 7 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun aluksen päällikön ilmoi-
tuksen meriselityksen antamisesta, on välitet-
tävä ilmoitus viivytyksettä Onnettomuustut-
kintakeskukselle sekä varattava keskukselle 
mahdollisuus osallistua meriselitystä koske-
vaan istuntoon ja esittää siellä kysymyksiä. 

16 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Onnettomuuspaikalla pelastustoimiin osal-
listuvan viranomaisen tulee viipymättä il-
moittaa Onnettomuustutkintakeskukselle ta-
pahtumasta, joka ilmoittajan arvion mukaan 
voi tulla tutkittavaksi tämän lain mukaan. 

Ilmoitusvelvollisuus on myös: 
1) Liikenteen turvallisuusvirastolla; 
2) Liikennevirastolla 
3) aluehallintovirastolla; 
4) muulla turvallisuutta valvovalla viran-

omaisella omalla toimialallaan; 
5) sillä, joka on vastaanottanut onnetto-

muus- tai vaaratilannetta koskevan ilmoituk-
sen; 

6) sellaisella oikeushenkilöllä, joka on 2 
§:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetussa 
liikennemuodossa tapahtuneen onnettomuu-
den tai vaaratilanteen osallinen tai joka il-
meisesti kärsii vahinkoa tällaisen onnetto-
muuden johdosta. 

7) oikeushenkilöllä, joka huolehtii liiken-
teenohjaus- ja hallintapalvelujen tarjoami-
sesta liikenteen palveluista annetun lain 
320/2017 luvun 2 pykälän mukaisesti. 

Tuomioistuimen, joka on vastaanottanut 
merilain (674/1994) 18 luvun 7 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun aluksen päällikön ilmoi-
tuksen meriselityksen antamisesta, on välitet-
tävä ilmoitus viivytyksettä Onnettomuustut-
kintakeskukselle sekä varattava keskukselle 
mahdollisuus osallistua meriselitystä koske-
vaan istuntoon ja esittää siellä kysymyksiä. 

 ——— 
 


