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Rautatiekaluston rekisteröintiin liittyvää
opastusta ja muuta informaatiota

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ylläpitää Suomessa 
kalustorekisteriä, ja rekisteriin merkitään 
kalustoyksikkökohtaisesti tiedot:
• Omistaja
• Haltija
• Kunnossapidosta vastaava elin
• Sarjatunnus ja kalustoyksikkönumero
• Käyttöön liittyvät rajoitukset



REKISTERÖINTI

• Kun kalustoyksikölle on myönnetty 
käyttöönottolupa, voidaan kalustoyksikölle 
hakea rekisteröintiä. Rekisteröintiä haetaan 
vakiomuotoisella rekisteröintilomakkeella.

• Rekisteröintiä haettaessa, tulee olla 
tarpeellinen selvitys kaluston 
omistusoikeudesta. 



MUUTOSREKISTERÖINTI

• Kalustoyksikön omistajan, haltijan tai 
kunnossapidosta vastaavan yksikön vaihtuessa tai 
tietojen muuttuessa  tulee asiasta tehdä 
viipymättä ilmoitus Traficomiin.

• Muutoksesta tulee ilmoittaa 
rekisteröintilomakkeella.

• Kalustoyksikön omistajan- tai haltijanvaihdos 
edellyttää aina kalustorekisteriin merkityn 
omistajan suostumusta siirtää kalustoyksikkö 
uudelle omistajalle tai haltijalle. 



HAKEMUKSEN ASIAKIRJAT

• Hakemukset toimitetaan Traficomin kirjaamoon
• Jos hakemus käsittää useampia kalustoyksiköitä,     

joissa on useampien toimijoiden välisiä 
muutoksia, tulee hakemukset ja niiden liitteet 
selkeästi erotella toisistaan, jotta kirjaamo osaa 
laittaa ne omalle asialleen. Yhdellä päätöksellä 
tehdään vain kahden toimijan välisiä 
rekisteritietojen muutoksia yhdelle tai 
useammalle kalustoyksikölle. 



REKISTERITIETOJEN OIKEELLISUUS

• Kaikilla toimijoilla on mahdollisuus saada 
rekisteristä tietoja kalustosta, jota toimija 
omistaa tai hallinnoi. 

• Jos toimija näkee, että rekisteritiedot eivät ole 
ajan tasalla, tulee toimijan hakea muutosta 
rekisteritietoihin.



PÄÄTÖSTEN SUORITEMAKSU
• Päätösten suoritemaksuihin sovelletaan valtion 

maksuperustelain pykäliä 6 ja 8.
• Päätösten suoritemaksu määräytyy kulloinkin voimassa 

olevan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 
mukaisesti.

• Kaikki päätökset, paitsi rekisteröintivaraus ja 
kalustoyksikön siirto koodille 33 (romutus), ovat 
maksullisia päätöksiä.

• Museotoimijoille voidaan soveltaa puolitettua 
hinnoittelua, jos hakijalla on esittää toimintansa 
yleishyödyllisestä luonteesta veroviranomaisen virallisesti 
vahvistama asiakirja. Samaisella veroviranomaisen 
asiakirjalla museotoimijat vapautuvat kokonaan 
rekisterissäpitomaksusta.



EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI ……..

• 25 päivänä lokakuuta 2018 annettu komission 
täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1614 astuu 
kokonaisuudessaan voimaan 16.6.2021.

• Voimaantulo tuo mukanaan muutoksia, esim. 
vakiomuotoisen rekisteröintilomakkeen sisältöön ja 
peruutustapakoodeihin.

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1614

• raidekalustorekisteri@traficom.fi
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