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Poikkeuslupa junan jarrutuskykyvaatimuksiin

Hakemus
VR-Yhtymä Oy on Liikenteen turvallisuusvirastoon 26.3.2013 saapuneella 
hakemuksella (Y124167041713) hakenut lupaa poiketa Liikenteen 
turvallisuusviraston määräyksistä. Poikkeuslupahakemus kattaa Liikenteen 
turvallisuusviraston näkemyksen mukaan seuraavat asiakohdat: 
1) VR-Yhtymä Oy hakee poikkeusta Junan kokoa ja jarrutuskykyä 

koskevan määräykseen (RVI/363/412/2008, kohta 5) siten, että 
veturivetoisten junien EP-jarruvaatimusta ei tarvitsisi noudattaa.

2) VR-Yhtymä Oy hakee poikkeusta Sm3 tai Sm6 jarrutuskyky-
vaatimuksiin junayksikön jarruja suljettaessa (RVI/363/412/2008, kohta 
5, Junan koko ja jarrutuskyky) siten, että junan nopeus laskettaisiin 
koko junan suljettujen jarruakselien määrän perusteella riippumatta 
suljettujen jarrujen sijainnista junassa.

3) VR-yhtymä Oy on hakenut poikkeusta määräykseen Liikennöinti ja 
ratatyö rautatiejärjestelmässä RVI/479/412/2008, kohtaan 4.3 junan 
nopeus junan kiskojarrujenvaatimuksen muuttamista vaunukohtaisesta 
telikohtaiseksi. Kyseinen määräys on kuitenkin kumottu ja hakija on 
halunnut hakea poikkeusta määräyksen TRAFI/165/03.04.02.00/2012 
vastaavaan kohtaan.

Päätös
Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää VR-Yhtymä Oy:lle tässä tapauksessa 
luvan poiketa määräyksien Junan koko ja jarrutuskyky (RVI/363/412/2008) 
kohdan 5, sekä määräyksen Liikennöinti ja ratatyö rautatiejärjestelmässä 
(RVI/295/411/2008) kohdan 4.3 määräyksistä seuraavin ehdoin:
1) VR Yhtymä Oy:n on selvitettävä Liikennevirastolta rataverkon haltijan 

vaatimukset junien todellisesta jarrutuskyvystä sisältäen myös 
vaatimukset EP- ja kiskojarrujen käytöstä. Rataverkon haltijan 
määrittelemistä vaatimuksista ei saa poiketa.

2) VR-yhtymä Oy suorittaa muutokseen liittyvää jatkuvaa seurantaa ja 
riskien arviointia. Seuranta ja riskien arviointitoimenpiteet on 
dokumentoitava.

3) VR-yhtymän on ilmoitettava liikenteen turvallisuusvirastolle, jos 
liikennöinnissä havaitaan tähän päätökseen liittyviä poikkeamia. 

4) Veturinkuljettajan on tiedettävä junayksikössään käytössä olevien 
telikohtaisen kisko- ja EP-jarrujen lukumäärä.

5) Tämä poikkeuslupa on voimassa 31.12.2014 saakka.
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Perustelut
Rautatielain 76 §:n mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisen 
painavasta syystä myöntää luvan poiketa antamistaan määräyksistä, jos 
rautatiejärjestelmän turvallisuus ja tekninen toimivuus ei vaarannu. 
Päätöksessä voidaan asettaa ehtoja ja rajoituksia turvallisuuden 
varmistamiseksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto katsoo, että junan jarrutuskykyyn liittyvät 
asiat tulee rataverkon haltijan ja rautatieyritysten hallinnoida osana 
turvallisjohtamisjärjestelmiään. Tästä syystä kattavalle kansalliselle 
viranomaissäätelylle ei ole enää tarvetta. Kansallisten määräysten 
uudistamisprosessi on käynnissä.

Suoritemaksu
Tästä päätöksestä peritään 2100€:n suuruinen suoritemaksu (14x150€), 
joka laskutetaan osoitteella:

VR-Yhtymä Oy
PL 488
00101 HELSINKI

Työ/Viite á määrä (h) yht.
Poikkeuslupa
Trafi/5501/03.04.02.03/2013
30120/421/4590

150 14 2100€

Sovelletut säännökset
Rautatielaki (304/2011) 76 §.
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 6 § 3 momentti

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Jouko Linnasaari
ryhmäpäällikkö

Olli Matilainen
tarkastaja

Lisätietoja
Olli Matilainen, puh. 040 595 6534, olli.matilainen@trafi.fi
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