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VIENNIN ARVO KASVOI KAKSI PROSENTTIA KESÄKUUSSA
Lentokonekauppa Ranskan kanssa kasvatti sekä vientiä että tuontia

Suomen tavaraviennin arvo oli kesäkuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,1 miljardia euroa. Arvo oli kaksi prosenttia 
suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu viennin arvo nousi 15 prosenttia vuoden takaisesta. 
Tuonnin arvo nousi kesäkuussa yhdeksän prosenttia ja oli hieman yli 5,1 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta 
kasvoi 13 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. 

Kuukausittainen kauppatase kääntyi jälleen alijäämäiseksi kesäkuussa. Tilastoitu vaje oli kuitenkin pieni, vain 65 miljoonaa 
euroa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kauppataseen alijäämää kertyi 880 miljoonaa euroa. Viime vuoden kesäkuussa 
kauppatase oli 235 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-kesäkuun vaje oli hieman yli 1,1 miljardia euroa.

Kesäkuussa teollisuuskoneiden ja –laitteiden, metallien, kemianteollisuuden tuotteiden, sahatavaran ja henkilöautojen 
vienti oli kasvussa. Lisäksi kesäkuussa Ranskaan vietiin kaksi lentokonetta, joiden yhteenlasketuksi arvoksi tilastoitiin noin 
62 miljoonaa euroa. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo oli lähes viime vuoden tasolla. Pientä laskua 
kirjattiin sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä öljyjalosteiden vientiin. Alustoimitusten arvo laski jyrkästi viime vuodesta.
Kesäkuussa Kyprokselle vietiin noin sadan miljoonan euron arvoinen laiva, mutta viime vuoden kesäkuussa Saksaan 
suuntautui 481 miljoonan euron arvoinen laivatoimitus. 

Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonti laski kesäkuussa. Myös öljyn ja lääkkeiden tuonnin arvo pieneni viime vuodesta. 
Sähkökoneiden ja –laitteiden, malmien, tupakkatuotteiden ja metallien tuonti kasvoi vuoden takaisesta. Lisäksi Ranskasta tuotiin
kesäkuussa kaksi lentokonetta, joiden tilastoitu arvo oli yhteensä noin 275 miljoonaa euroa. Myös muiden kuljetusvälineiden 
tuonti kasvoi kesäkuussa. 

Vienti EU-maihin säilyi edellisvuoden tasolla kesäkuussa, mutta tuonti EU-maista kasvoi kymmenen prosenttia. Vienti EU:n 
ulkopuolelle suureni seitsemän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta viisi prosenttia. Tammi-kesäkuussa vienti EU-maihin 
kasvoi 15 prosenttia ja ulkokaupan vienti 14 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi seitsemän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta
24 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Vienti lähes kaikkiin tärkeimpiin kauppakumppanimaihin kasvoi kesäkuussa. Jyrkintä viennin kasvua tilastoitiin Ranskaan 
lentokonetoimitusten vuoksi. Vienti Saksaan laski huomattavasti vertailukuukauden alustoimituksesta johtuen. Tuonti 
Ranskasta kasvoi jyrkästi niin ikään lentokonekaupan vuoksi. Tuonti Venäjältä, Kiinasta ja Saksasta oli kesäkuussa pirteää, 
mutta tuonti Ruotsista, Alankomaista ja Yhdysvalloista heikkeni.



    

   

   

   

   

   

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

  
 

Rajanylityspaikat 
 

Toimijoiden väliset vastuut ja yhteistyö 

  

  

Liikenneviraston ohjeita 37/2017 

  

  Liikennevirasto 

  Helsinki 2017 
 
 



Kannen kuva: Rajavartiolaitos, Vaalimaan raja-asema 
 

  
  
  
 
Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) 
ISSN-L 1798-663X 
ISSN 1798-6648 
ISBN 978-952-317-447-4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 

 

 
Liikennevirasto 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puhelin 0295 34 3000 
 

 



 OHJE   

   
   
 27.11.2017 LIVI/5972/06.04.01/2017 

   
Liikenne ja maankäyttö -osasto   
 

LISÄTIETOJA 
Jyri Mustonen 
Liikennevirasto 
puh. 0295 34 3068 

 
Liikennevirasto    
PL 33 puh. 0295 34 3000 kirjaamo@liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi 
00521 HELSINKI faksi 0295 34 3700 etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi  
 
 

 
 
Vastaanottaja   
- 
  
Säädösperusta Korvaa/muuttaa 
- Rajanylityspaikat – Kustannusvastuiden 

periaatteet (TIEH 325/2003/20) 
  
Kohdistuvuus Voimassa 
Liikennevirasto 1.12.2017 alkaen 
  
Asiasanat  
Rajanylitykset, Suomi, Venäjä, Norja, Ruotsi, ohjeet 
 

Rajanylityspaikat 
Toimijoiden väliset vastuut ja yhteistyö 
  

Ohje käsittää rajanylityspaikkojen kehittämishankkeiden kustannus-
vastuiden yleiset periaatteet ja kustannusjaon Liikenneviraston, ELY-
keskuksen, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä. 
Kustannusjaon perusperiaatteena on, että käyttäjän omaan toimintaan 
tarkoitettujen alueiden ja laitteiden sekä niiden hoidon ja kunnossapidon 
kustannukset kuuluvat käyttäjälle. 

 
Ohje on valmisteltu yllämainittujen viranomaisten välisessä ohjaus-
ryhmässä. Liikennevirasto hyväksyy raportissa esitetyt kustannus-
vastuiden ja yhteistyön periaatteet käyttöön otettavaksi 1.12.2017 alkaen. 
 
 
 
Pääjohtaja  Antti Vehviläinen 
 

   
 

Projektipäällikkö Jyri Mustonen 
 

 



4 Liikenneviraston ohjeita 37/2017 
 Rajanylityspaikat – Toimijoiden väliset vastuut ja yhteistyö 

 

 
 

Esipuhe 
 
Rajanylityspaikkojen kustannuksista vastaa pääosin valtio, jonka viranomaisten ja 
liikelaitosten kesken kustannukset jaetaan. Kustannusvastuiden periaatteet määritte-
levät lähtökohdat ja yleiset toimintalinjat kustannusjaolle, josta sovitaan tapaus-
kohtaisesti näiden periaatteiden mukaisesti. 
 
Rajanylityspaikkojen kustannusvastuiden periaatteet koskevat suunnittelua, rakenta-
mista sekä hoitoa ja kunnossapitoa. Yleisenä periaatteena on kustannusten kohdista-
minen laitteiden, rakennusten ja alueiden käyttäjille. 
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1 Yhteishankkeen yleiset periaatteet 

1.1 Yleistä 

Tässä toimintaohjeessa esitetyt toimijoiden välisten vastuiden ja yhteistyön peri-
aatteet koskevat Suomen ja Venäjän, Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Ruotsin rajoilla 
sijaitsevia kansainvälisiä maarajojen ylityspaikkoja. Suomen ja Venäjän välisellä 
rajalla rajanylityspaikkoja ovat Vaalimaa (ajoneuvoliikenne), Vainikkala (junaliikenne), 
Nuijamaa (ajoneuvoliikenne), Imatra (ajoneuvo- ja junaliikenne), Niirala (ajoneuvo- ja 
junaliikenne), Vartius (ajoneuvo- ja junaliikenne), Kuusamo (ajoneuvoliikenne), Salla 
(ajoneuvoliikenne) ja Rajajooseppi (ajoneuvoliikenne). Suomen ja Norjan rajanylitys-
paikkoja ovat Kilpisjärvi, Kivilompolo, Karigasniemi, Utsjoki, Näätämö ja Nuorgam. 
Suomen ja Ruotsin rajanylityspaikkoja ovat Aavasaksa, Muonio, Karesuvanto, Pello, 
Kolari ja Tornio. 

Kustannusvastuiden periaatteita voidaan tarvittaessa soveltaa myös tilapäisillä rajan-
ylityspaikoilla.  

Rajanylityspaikan alueella on useita toimijoita, joista merkittävimpiä ovat Rajavartio-
laitos, Tulli, Liikennevirasto, ELY-keskus ja Senaatti-kiinteistöt. Tämän lisäksi alueella 
on muita pienempiä toimijoita kuten poliisi, Evira (eläinlääkinnällinen rajatarkastus-
asema) ja STUK sekä alueiden ja laitteiden kunnossapitäjät sekä arvonlisävero-
palautuksista huolehtivat yritykset.  

Rajavartiolaitos vastaa henkilöliikenteen rajatarkastuksista rajanylityspaikoilla ja 
rajojen valvonnasta rajanylityspaikkojen välisellä alueella. Euroopan unioniin ja 
Schengenin sopimuksiin liittymisen myötä toimintaa on keskitetty Venäjän rajalle, joka 
on osa EU:n ja Schengen alueen ulkorajaa. Rajavartiolaitos hoitaa myös yleisen 
järjestyksen turvaamistehtäviä sekä tullivalvontaa niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tulli 
ei toimi. Rajanylityspaikalla tarkastetaan jokaisen maahan tulevan ja maasta lähtevän 
henkilön matkustusoikeus.  

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehok-
kaasti tavaraverot, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti sekä suojaa yhteiskuntaa, 
ympäristöä ja kansalaisia. Rajanylityspaikoilla Tulli toimeenpanee valvontatehtäviä: 
muun muassa ulkomaankaupan ja -liikenteen alusten, ajoneuvojen, junien, lasti-
yksiköiden, tavaroiden ja matkustajien tarkastuksia, läpivalaisu- sekä koira- ja vene-
toimintaa erilaisten maahantuontiin tai maasta vientiin liittyvien rajoitusten ja 
kieltojen valvomiseksi. Lisäksi Tulli toimeenpanee tulliselvitys- ja verotustehtäviä, 
joiden hoitaminen kuuluu joko tullitoimipaikoille tai liikkuville ryhmille.  Tulli vastaa 
myös kuluttajaturvallisuus- ja elintarvikelainsäädännössä Tullin tehtäväksi säädetystä 
valvonnasta kemikaalien maahantuontiin ja maastavientiin liittyen sekä kasvisten 
laatu- ja terveystarkastustoiminnasta. PTR (Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos) -sopimusten 
mukaisesti Tullin hoitaa rajatarkastustehtäviä sekä osallistuu viranomaisyhteistyöhön 
Poliisin ja Rajavartiolaitoksen alueyksiköiden kanssa. 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaavat rajanylityspaikoilla tie- ja rata-alueiden tien-
pidosta. Tienpitoon kuuluvat yleisten teiden hoito, ylläpito- ja korvausinvestoinnit, 
uusinvestoinnit, maanhankinta, liikenteen hallinta ja tienpidon suunnittelu.  
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Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen valtion liikelaitos, jonka 
tehtävänä on hankkia ja ylläpitää toimitiloja valtion virastoille ja laitoksille.  Suomen 
valtion omistamat ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimat kiinteistöt on vuokrattu 
käyttäjille. Vuokrasopimuksella sovitaan vuokrakohteen ominaisuuksista sekä siihen 
liittyvistä palveluista. Vuokratuotoilla ja lainanotolla katetaan kiinteistöjen ylläpito ja 
investoinnit. Kiinteistöjen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät palvelut Senaatti-
kiinteistöt hankkii eri palvelutuottajilta. 

Tässä selvityksessä liikennealueella tarkoitetaan asemakaavoitetulla alueella olevaa 
tien tai rautatien liikennealuetta sekä kaavoittamattomalla alueella olevaa tiealuetta 
tai rata-aluetta. 

1.2 Yhteistyö 

Toiminnallinen tarve rajanylityspaikkojen kehittämiselle (laajennus- ja muutosinves-
toinnit sekä uusinvestoinnit) määritellään Tullin hallinnossa ja Rajavartiolaitoksen 
esikunnassa, missä uudet hankkeet otetaan toiminta- ja taloussuunnitelmiin, suunni-
tellaan ja budjetoidaan vuosittain. Pääosin hankkeiden ajoittamisesta suunnittelu-
kauden toiminta- ja taloussuunnitelmiin, budjetoinnista ja käynnistämisestä sekä 
yhteistyöstä ulkopuolisen rahoituksen hakemisessa sovitaan kerran tai kahdesti 
vuodessa järjestettävässä eri toimijoiden yhteisessä tapaamisessa, johon osallistuvat 
Tulli, Rajavartiolaitoksen esikunta, Liikennevirasto/ELY-keskus ja Senaatti-kiinteistöt. 
Osapuolet nimeävät edustajansa tähän yhteistyöryhmään.  

Tapaamisessa käydään läpi osapuolien tarpeet ja yhteen sovitetaan hankkeiden aika-
taulut suunnittelukaudelle, täsmennetään kustannusvastuut sekä muut hankkeen 
läpiviemisen kannalta tärkeät asiat. Lisäksi tapaamisessa luodaan katsaus myös uusiin 
tts-kauden hankkeisiin, jotta osapuolet voivat varautua niihin omissa toiminta-
suunnitelmissaan.   

Tapaamisista tiedotetaan valtiovarainministeriötä, sisäministeriötä sekä liikenne- ja 
viestintäministeriötä. Tarpeen mukaan myös ministeriöistä kutsutaan edustajat tapaa-
misiin.  

Myös pienehköistä toimenpiteistä paikalliset toimijat esittävät toiveensa Tullin 
hallinnolle ja Rajavartioston esikunnalle. Hankkeen tarpeen määrittelijä kutsuu koolle 
osapuolet, jotka sopivat aikataulusta ja muista käytännön järjestelyistä. Toimijoiden 
väliset vastuut sovitaan tässä toimintaohjeessa esitettyjen periaatteiden mukaan.  

Hankkeiden toteutuksen lopullinen päätöksenteko tapahtuu Rajavartiolaitoksen esi-
kunnassa, Tullin hallinnosssa ja Liikennevirastossa/ELY-keskuksessa sekä rakennus-
investointien osalta Senaatti-kiinteistössä. 



8 Liikenneviraston ohjeita 37/2017 
 Rajanylityspaikat – Toimijoiden väliset vastuut ja yhteistyö 

 

1.3 Kustannusvastuiden pääperiaatteet 

Rajanylityspaikkojen investoinnit poikkeavat toisistaan tapauskohtaisesti. Tässä 
toimintaohjeessa määritellään toimijoiden välisten vastuiden yleiset periaatteet, 
joiden pohjalta vastuista sovitaan tapauskohtaisesti. Rajanylityspaikkojen investoin-
neista vastaa suurimmaksi osaksi valtio, jonka viranomaisten ja liikelaitosten kesken 
kustannukset jaetaan. Tässä toimintaohjeessa Liikenneviraston ja ELY-keskuksen 
vastuiden pääperiaatteet on esitetty samassa kappaleessa. 

Rajanylityspaikat poikkeavat toisistaan niin liikenteen laadun kuin määränkin osalta ja 
siksi toiminnan tarpeet myös poikkeavat toisistaan ja tämä aiheuttaa tarpeen tapaus-
kohtaiseen tarkasteluun yleisten periaatteiden lisäksi. 

Ensimmäinen vaihe rajanylityspaikkojen toteutuksessa ovat hankkeen koosta riippuen 
erilaiset tutkimukset ja suunnitelmat. Liikennealueista tehdään mm. seuraavia suunni-
telmia: 
• esiselvitykset ja tutkimukset 
• yleissuunnitelma 
• tiesuunnitelma, ratasuunnitelma  
• rakennussuunnitelma 

Rakennusten suunnitteluun kuuluvat pääosin seuraavat vaiheet: 
• selvitykset ja tutkimukset 
• hankesuunnittelu 
• rakennussuunnittelu 

Suunnitteluvaiheen jälkeen seuraavat urakkakilpailutukset, rakentaminen ja käyttöön-
otto sekä hoito ja kunnossapito. 

Alustava sopimus kustannusvastuista tehdään alueen yleis- ja hankesuunnitelman 
valmistuttua. Tässä vaiheessa sovitaan alustavasti myös kunnossapidon kustannus-
vastuiden periaatteet.  

Liikennealueeksi varataan kaikki rajanylityspaikan toimintojen kannalta tarpeelliset 
alueet mukaan lukien rakennusten maapohjat. Poikkeuksena Rajavartiolaitoksen 
helikopterikenttä, jos kenttä sijaitsee erillään rajanylityspaikasta. Tällöin Rajavartio-
laitos sopii maapohjan käytöstä maanomistajan kanssa.   

Yleisten teiden ja ratojen osalta kustannusvastuu on pääosin Liikennevirasto/ELY-
keskuksella.  

Rajanylityspaikan rakennusten osalta kustannusvastuu on Senaatti-kiinteistöillä. 
Rakentamis- ja ylläpitokustannukset Senaatti-kiinteistöt kattaa Tullin ja Rajavartio-
laitoksen kanssa tehdyllä vuokrasopimuksella, johon voidaan tapauskohtaisesti sisäl-
lyttää myös muita erikoishankintojen kustannuksia.   

Kustannuksista vastaava osapuoli tekee lopulliset päätökset kustannusvastuulleen 
tulevien laitteiden ja rakenteiden tarpeellisuudesta ja laadusta. 

Jokaisesta rajanylityspaikasta Senaatti-kiinteistöt laatii ajantasaisen ulkoalueen 
kartan, jossa esitetään osapuolien alueiden vastuurajat. Senaatti-kiinteistöt tallentaa 
kartan Senaatti-kiinteistön järjestelmään.  
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2  Kustannusvastuu 

Rakennuskustannusten jaon pääperiaatteena on, että käyttäjät vastaavat omien 
hankintojen kustannuksista. Rakentamisen hankinnat pyritään jakamaan sopiviin 
kokonaisuuksiin tapauskohtaisesti. Eri viranomaisten samankaltaiset hankinnat 
tilataan yhdessä samoilta toimittajilta. Hankintakokonaisuuksia voivat olla esim. tie-
alueiden maarakennus sisältäen myös rakennuksien pysäköintialueet ja muut 
ajoneuvoliikenteen tarvitsemat alueet, alueen sähkö- ja automaatiohankinnat sekä 
talonrakennus ja siihen liittyvät hankinnat. Eri käyttäjien laitteiden yhteishankinnat 
helpottavat myös kunnossapidon suunnittelua sekä huoltosopimusten tekemistä. 
Alueella toimivilla viranomaisilla on lisäksi omia erityishankintoja, kuten Tullin 
toimintaan liittyvät laitteet, liikenteen ohjauksen erityislaitteet ja Rajavartiolaitoksen 
valvontaan liittyvät järjestelmät.  

Sähkön syötön ja muuntamon kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti. 

Pääsääntöisesti laitteet liitetään Senaatin tai Liikennevirasto/ELY-keskuksen liittymiin 
alamittauksella, jonka perusteella veloitetaan sähkön käytöstä. Laitekohtaisia sähkö-
liittymiä toteutetaan vain erityisissä poikkeustapauksissa. Asiasta on sovittava 
erikseen.  

Olemassa olevien laitteiden ja johtojen siirto- ja suojauskustannukset määräytyvät 
aluetta rakennettaessa lupaehtojen mukaan.  

2.1 Rajanylityspaikan rakennukset ja niiden 
varusteet 

Senaatti-kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöt vastaa rakennusten ja katosten, jalkakäytävien ja viheralueiden 
kustannuksista rajanylityspaikan kartalla esitetyn vastuurajauksen mukaisesti. 
Rakennukset liitetään alueen kunnallistekniikkaan. Kunnallistekniikka käsittää jäte-, 
sadevesi- ja vesijohdot sekä rakennusten salaojitusten putket ja jätevesipuhdistamot. 
Liitospisteenä alueviemäröintiin on joko liittymän ensimmäinen kaivo, rakennusten 
välinen kunnallistekniikka tai rakennuksesta noin 5 metrin etäisyydellä oleva liitos-
kohta. Senaatti-kiinteistöt vastaa rakennusten jätehuollon ja kunnallistekniikan 
liittymismaksuista.  

Rakennusten kiinteät varusteet, käyttäjien erillisten laitteiden vaatimat LVIS järjestel-
mät, sähköliittymät (käsittäen muutkin laiteoperaattorien liittymävedot), kulun-
valvonnan laitevalmiudet, rakennuksien väliset putkitukset ja kaapelireitit sekä 
katosten valaistus ovat Senaatti-kiinteistöjen kustannusvastuulla.   

Käyttäjien vastuulla on hankkimiensa erityisrakenteiden ja laitteiden LVIS uusiminen.  

Piha-alueiden valaistuksen kustannusvastuusta ja toteutuksesta sovitaan hanke-
kohtaisesti Liikenneviraston/ELY-keskuksen kanssa. 

Varavoima toteutetaan yhteishankkeena kaikkien osapuolten kanssa. Varavoiman 
toteutuksessa on huomioitava myös sähkökatkosten aikainen tehontarve.  
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Senaatti-kiinteistöt vastaa rakennusten suunnittelua varten tehtävistä maaperä-
tutkimusten kustannuksista. 

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos vastaa rakennuksiin tulevan tekniikkansa sekä turvallisuuslaitteit-
tensa kustannuksista.  

Rajavartiolaitos vastaa siirrettävien tarkastustilojensa kustannuksista ml. ylläpito. 

Tulli 

Tulli vastaa rakennuksiin tulevan tekniikkansa sekä turvallisuuslaitteittensa kustan-
nuksista.  

Säteilyturvakeskus (STUK) 

Säteilyturvakeskus vastaa säteilyvalvontalaitteiden ja niiden kaapelointien kustan-
nuksista. 

Mahdolliset muut käyttäjät 

Kunta vastaa kunnallisteknisen verkoston kustannuksista asemakaava-alueella 
liityntäpisteeseen saakka.  

2.2 Liikennealueet  

Liikennevirasto/ELY-keskus 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa liikennealueelle rakennettavien liikenteenohjaus-
järjestelmien kustannuksista, joita ovat: 

• liikenteen ohjauslaitteet 
• liikennevalolaitteet 
• liikennemerkit 
• tiemerkinnät 
• muuttuvat/kiinteät opasteet 
• jonotus- ja vuoronumerojärjestelmät  
• liikenteen hallintaan ja ohjaukseen liittyvät ohjausjärjestelmät.  

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa liikennealueen yleisten väylien, yleisten pysä-
köintialueiden, rajan ylittävien pyöräilyyn osoitettujen väylien kustannuksista 
käsittäen myös em. alueiden valaistuksen sekä nurmetuksen ja istutusten kustan-
nukset sekä alueiden lunastuskustannukset.  
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Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa liikennealueen lunastamiskustannuksista ja alueen 
hulevesien käsittelyyn liittyvistä kustannuksista sekä Tax-free-palautuspistealueille 
johtavien tieyhteyksien kustannuksista. Liikennevirasto/ELY-keskus varaa oikeuden 
periä em. kustannuksia toimijoilta. Näistä sovitaan erillisneuvotteluissa. Liikenne-
virasto/ELY-keskus vastaa myös liikenteen ohjaukseen ja seurantaan liittyvien 
laitteiden kustannuksista, joita ovat: 

• liikenteen ohjauksen puomit ja silmukat (siirrettävissä tarkastustiloissa kiinteästi 
olevat puomit kuuluvat Rajavartiolaitokselle) 

• katoksissa kiinni olevat liikenteenohjauslaitteet 
• liikenne- ja kelikamerat 
• liikenteen mittauspisteet ja laskentajärjestelmät 
• matka-ajan mittauslaitteet.  

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa myös raskaan liikenteen odotusalueiden siirrettä-
vien/kiinteiden WC-tilojen kustannuksista. Henkilöliikenteen osalta tukeudutaan 
tarkastusrakennuksissa oleviin wc-tiloihin sekä rajanylityspaikan läheisyydessä 
mahdollisesti olevien palvelualueiden/yritysten tarjoamiin wc-tiloihin. Erillisiä 
kiinteitä tai siirrettäviä henkilöliikenteen käyttöön tarkoitettuja wc-tiloja rajanylitys-
paikalle suunnitellaan vain erikseen niin sovittaessa erityisen painavista syistä, mikäli 
tarjontaa ei kohtuudella muuten ole saatavilla. 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa liikennealueella tehtävien maaperätutkimusten 
kustannuksista.   

Senaatti-kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöt vastaa tiealueella sijaitsevien käyttäjien omaan toimintaan 
tarkoitettujen (suljettujen) erityisalueiden, kuten lastintarkastusalueiden, läpivalaisu-
alueiden, takavarikkoalueiden ja henkilökunnan pysäköintialueiden sekä näitä alueita 
kiertävien aitojen ja porttien kustannuksista. 

Senaatti-kiinteistöt vastaa myös asiointipaikkojen ja niihin liittyvien jalankulku- ja 
pyöräilyväylien kustannuksista. Kustannusvastuuseen kuuluu myös em. väylien ja 
alueiden valaistus-, nurmetus- ja istutuskustannukset.  

Senaatti-kiinteistöt vastaa myös Maa- ja metsätalousministeriön alaisen Eviran alueen 
ja sen aitojen ja porttien kustannuksista. 

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos vastaa helikopterikentän kustannuksista. Helikopterin laskeutumis-
alueen tarve tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon pysäköintialueiden 
suunnittelussa niin, että erillistä laskeutumisaluetta ei tarvitse rakentaa. Mikäli kenttä 
sijaitsee erillään rajanylityspaikasta, niin Rajavartiolaitos sopii kustannuksellaan 
maapohjan käytöstä maanomistajan kanssa.  

Rajavartiolaitos vastaa siirrettävien tarkastustilojensa kustannuksista ml. ylläpito. 

Mahdolliset muut käyttäjät 

Kunnat ja metsähallitus (esim. moottorikelkkaurat ja -reitit) ja poronhoitoalueella ao. 
toimijat vastaavat alueittensa kustannuksista.  
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2.3 Käyttäjän varusteet liikennealueella 

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos vastaa yhdessä Tullin kanssa yhteisten turvallisuusjärjestelmien ja 
niiden aluekaapelointien ja kamerapylväiden kustannuksista. Rajavartiolaitos ja Tulli 
vastaavat omien laitteidensa sähkönsyötön kustannuksista.  

Rajavartiolaitos vastaa rajanylityspaikkaa ympäröivän aidan ja omien erikoislaitteiden 
kustannuksista. 

Tulli 

Tulli vastaa yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa turvallisuus- ja valvontajärjestelmien 
ja niiden aluekaapelointien ja perustuksien sekä pylväiden ja mastojen kustannuksista.  

Tulli vastaa omien erikoislaitteiden kustannuksista, joita mm. ovat: 

• rekisterikilpien ja konttien tunnistusjärjestelmien sijoitus (LIPRE erillinen syöttö ja 
viivakamera) ja niiden kaapelointi, pylväät ja perustukset 

• em. laitehankinnat 
• tarkastuskaistalla sijaitseva ajoneuvovaaka, perustukset sekä sähkö- ja tieto-

liikennekaapelointi 
• tarkastuskentällä sijaitseva ajoneuvovaaka, perustukset sekä sähkö- ja tieto-

liikennekaapelointi 

Säteilyturvakeskus (STUK) 

Säteilyturvakeskus vastaa säteilyvalvontalaitteiden, niiden kaapelointien ja laitteiden 
perustusten sekä mastojen kustannuksista liikennealueilla ja rakennuksissa.  

Mahdolliset muut käyttäjät 

Käyttäjät vastaavat muiden laitteiden ja järjestelmien perustus-, putkitus- ja kaape-
lointikustannuksista. 

Käyttäjät tekevät sopimukset tietoliikenneyhteyksistä operaattoreiden kanssa.  

Maa- ja metsätalousministeriön alainen Evira vastaa eläintarkastusaseman varustuk-
sen ja laitteiden kustannuksista.  

Jokainen toimija vastaa omien kaapeleiden sekä näihin liittyvien laitteiden, kuten 
keskusten ja ristikytkentäkaappien kustannuksista. Yleiselle tiealueelle tulevien 
kaapelikaivojen ja putkitusten kustannusvastuu on toimijoilla.  

Olemassa olevien laitteiden ja johtojen siirto- ja suojauskustannukset määräytyvät 
aluetta rakennettaessa lupaehtojen mukaan. 

Tax-free-veronpalautuksia varten tarvittavan rakennuksen kustannuksista vastaa 
yrittäjä. Tarvittavan LVIS:n kustannusvastuista sovitaan tapauskohtaisesti. 

Kunnat ja metsähallitus vastaavat esim. moottorikelkkaurien ja -reittien merkinnöistä 
sekä poronhoitoalueella ao. toimijat mahdollisista poroaidoista.  
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3 Hankeselvitykset ja suunnittelun 
vetovastuu 

Rajanylityspaikan liikenneväylien, alueiden ja rakennusten sekä niiden järjestelmien 
suunnittelu toteutetaan rinnakkain niin, että eri osapuolet voivat varautua suunni-
telmien rajapinnoissa huomioon otettaviin tekijöihin.  

Suunnittelun alussa laaditaan toimijoiden kanssa sopimus, jossa Liikennevirasto/ELY-
keskus valtuutetaan suunnittelun vetovastuuseen. 

Käyttäjät selvittävät toiminnalliset tarpeensa toimenpide- ja hankeselvityksien 
yhteydessä. Isoimmista hankkeista laaditaan rakennusten osalta hankesuunnitelma. 
Hankkeen varsinainen suunnittelu aloitetaan käyttäjien hyväksyttyä vuokrasopimuk-
sen. Hankesuunnittelu voidaan tarpeen vaatiessa aloittaa jo ennen sopimuksen 
tekemistä. Tullin ja Rajavartiolaitoksen järjestelmien ja rakenteiden suunnittelu 
voidaan aloittaa tiealueiden tarveselvityksen tai yleissuunnittelun aikana. Tarvittaessa 
yleissuunnittelun rinnalla voidaan tehdä ympäristövaikutusten arviointi (YVA). 
Suunnittelu- ja kustannusvastuu on lähtökohtaisesti Liikennevirastolla/ELY-keskuk-
sella.    

Toimijoiden välisten hankesuunnitelmien yhteensovittamisessa on tärkeää huomioida 
osapuolien aikataulut. Liikennealueen laajentaminen edellyttää maantielain mukaisen 
tiesuunnitelman käsittelyn ja asemakaavoitetulla alueella asemakaavan muutoksen. 
Tiesuunnitelman käsittely vie aikaa vähintään puoli vuotta tiesuunnitelman valmistu-
misesta.  

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa liikennealueella tehtävistä maastotöistä (mittauk-
set ja maaperätutkimukset) lukuun ottamatta Senaatille kuuluvien rakennusten 
maastotöitä.  

Laitteiden sijainti, kaapeleiden tarve sekä muu esim. liikenteen ohjauslaitteiden 
suunnittelu toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suunnitteluvaiheen 
yhteistyö on tärkeää, jotta kaikkien tarpeet tulisivat huomioiduksi putkituksia ja 
kaapelireittejä suunniteltaessa. 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta. Yhteensopi-
vuus varmistetaan tietomalleilla.  

3.1 Rajanylityspaikan rakennukset ja niiden 
varusteet 

Senaatti-kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöt vastaa rakennusten, katosten sekä niihin liittyvien LVIS järjestel-
mien suunnittelusta (vrt. kohta 2.1). Kunnallistekniikka liitetään yleensä kunnan 
vesihuoltoverkostoon kunnalta saatavissa liitoskohdissa.  Senaatti-kiinteistöt vastaa 
kaavan ulkopuolisilla alueilla jätevesien käsittelyn suunnittelusta (esim. pien-
puhdistamot). Senaatti-kiinteistöt vastaa myös rakennusten salaojitusten suunnitte-
lusta.  
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Senaatti-kiinteistöt hakee rakennusluvan.  

Senaatti-kiinteistöjen suunnitteluvastuulla ovat rakennusten kiinteät varusteet, 
käyttäjien erillisten laitteiden vaatimat LVIS järjestelmät, sähköliittymät (käsittäen 
muutkin laiteoperaattorien liittymävedot), kulunvalvonnan laitevalmiuksien ja katos-
ten valaistus. Rajanylityspaikalle rakennetaan sähköpääliittymät rakennuksille ja 
alueiden sähköistykseen. Tapauskohtaisesti sovittaessa alueelle voidaan rakentaa yksi 
sähköpääliittymä, jos se on teknisesti ja taloudellisesti edullisin vaihtoehto (mm. 
tehonterve). Tällöin käyttäjille jaetaan sähkö alaliittymillä. Senaatti-kiinteistöt vastaa 
pääliittymän ja rakennuksen alaliittymien välisestä kaapeloinnista.  

Senaatti-kiinteistöt vastaa myös rakennuksissa säteilyvalvonnan kaapelointien ja 
laitteiden asennuspaikkojen suunnittelusta sekä rakennuksiin välittömästi liittyvien 
piha-alueiden, jalkakäytävien ja viheralueiden suunnittelusta. Tullin laitteille varataan 
kaapelireitit ja liittymät rakennuksiin. Suunnittelu vaatii yhteensovittamista toimi-
joiden välillä.  

Käyttäjien itse budjettirahoituksella hankkimien erityisrakenteiden ja erillisten 
laitteiden vaatimien LVIS järjestelmien uusiminen on käyttäjien vastuulla. 

Piha-alueiden valaistuksen kustannusvastuusta ja toteutuksesta sovitaan hanke-
kohtaisesti Liikennevirasto/ELY-keskuksen kanssa ja laaditaan aluekartta.  

Varavoima toteutetaan yhteishankkeena kaikkien osapuolten kanssa. Varavoiman 
suunnittelussa on huomioitava myös sähkökatkosten aikainen tehontarve. Tehon-
tarpeessa on huomioitava rakennusten, käyttäjien laitteiden ja liikennealueiden 
tehontarve.  

Liikennevirasto/ELY-keskus 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa rakennuksien sijoittelusta liikennealueelle ja 
rakennusten välisten putkitusten ja kaapelireittien suunnittelusta sekä katosten 
liikenneopasteiden suunnittelusta osana rajanylityspaikan liikenteenohjausta.  

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa liikennealueilla Tullin, Rajavartiolaitoksen ja 
Stukin laitteiden, niiden tarvitsemien kaapelointien, perustusten sekä pylväiden sijoi-
tussuunnittelusta niiden toiminnallisten tarpeiden ja teknisten lähtötietojen 
perusteella. 

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos vastaa yhdessä Tullin kanssa rakennuksiin tulevan käyttäjien 
tekniikan sekä kulunvalvonnan päätelaitteiden suunnittelun lähtötiedoista.   

Rajavartiolaitos vastaa tarvitsemansa tekniikan suunnittelusta. Mikäli laitteet 
tarvitsevat laitekohtaisen UPSin, niin Rajavartiolaitos vastaa suunnittelun lähtö-
tiedoista ja laitehankinnasta. 

Tulli 

Tulli vastaa yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa rakennuksiin tulevan käyttäjien 
tekniikan sekä kulunvalvonnan päätelaitteiden suunnittelun lähtötiedoista.  
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Tulli vastaa tarvitsemansa tekniikan suunnittelusta. Mikäli laitteet tarvitsevat laite-
kohtaisen UPSin, niin Tulli vastaa suunnittelun lähtötiedoista ja laitehankinnasta. 

Laitteiden vaatimien kaapelointien ja asennuspaikkojen suunnittelu sisältyy rakennus-
hankkeen suunnitteluun.  

Säteilyturvakeskus (STUK) 

Säteilyturvakeskus vastaa säteilyvalvontalaitteiden suunnittelusta. 

Mahdolliset muut käyttäjät 

Käyttäjät vastaavat UPS-laitteiden lähtötiedoista rakennusten sähkösuunnittelussa. 

Suunnittelussa tehdään varaukset, kuten tekniset tilat ja läpiviennit, myös muiden 
toimijoiden tarpeille.  

Kunnallisteknisen verkoston suunnittelusta vastaa kunta asemakaava-alueella liityntä-
pisteeseen saakka. Liityntäpisteen ja rakennusten välisen verkoston suunnittelusta 
vastaa Senaatti–kiinteistöt. 

3.2 Liikennealueet 

Liikennevirasto/ELY-keskus 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa rajanylityspaikan aluesuunnittelusta, joka käsittää 
ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen väylien sekä eri käyttötarkoitukseen tulevien 
alueiden suunnittelusta lukuun ottamatta helikopterikenttää. Alueita ovat lastin-
tarkastus-, läpivalaisu- ja takavarikkoalueet, yleiset pysäköintialueet sekä henkilö-
kunnan ja asiakkaiden pysäköintialueet, Tax-free-palautuspistealueet ja niille johtavat 
liikenneväylät. Suunnittelu käsittää myös valaistuksen, nurmetuksen ja istutusten sekä 
hulevesien suunnittelun. 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa myös liikenteen ohjaukseen ja seurantaan liittyvien 
laitteiden suunnittelusta, joita ovat: 

• muuttuvat/kiinteät opasteet  
• katoksissa kiinni olevat liikenteenohjauslaitteet 
• liikennemerkit  
• liikennevalolaitteet 
• liikenteen ohjauksen puomit ja silmukat (siirrettävissä tarkastustiloissa kiinteästi 

olevat puomit kuuluvat Rajavartiolaitokselle) 
• tarkastuskaistoilla olevat puomit ja silmukat 
• tiemerkinnät 
• liikenne- ja kelikamerat 
• liikenteen mittauspisteet ja laskentajärjestelmät 
• matka-ajan mittauslaitteet. 
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Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa tiealueelle rakennettavien liikenteenohjausjärjes-
telmien suunnittelusta, joita ovat: 

• liikenteen ohjauslaitteet 
• jonotus- ja vuoronumerojärjestelmät. 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa myös seuraavien kohteiden suunnittelusta: 

• raskaan liikenteen odotusalueiden siirrettävät/kiinteät WC-tilat (vrt. kohta 2.2) 
• rajanylityspaikan aidan sijainti  
• takavarikkoalueiden ja tarkastusalueiden aitojen sijainti  
• lumien läjitysalueet 

Liikennealueiden valaistuksen ja liikenteen ohjauksen liittämisestä varavoimaan on 
sovittava hankekohtaisesti. Tällöin laaditaan sopimus, jossa sovitaan vastuut ja 
korvaukset. 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa suunnitelmien hallinnollisesta käsittelystä.  

Senaatti-kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöt vastaa rakennusten hulevesiviemäröinnin, rakennusten sala-
ojituksen ja vesi- ja viemärijohtojen sekä lämpökanaalien suunnittelusta.  

Senaatti-kiinteistöt vastaa myös lämpökeskuksen suunnittelusta. Lämpökeskuksen 
sijainnista on sovittava kaikkien käyttäjien sekä Liikennevirasto/ELY-keskuksen 
kanssa.  

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos vastaa alueista erillään olevan helikopterikentän suunnittelusta. 

3.3 Käyttäjän varusteet liikennealueella 

Liikennevirasto/ELY-keskus 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa Tullin ja säteilyturvakeskuksen erikoislaitteiden 
sijainnin suunnittelusta. Erikoislaitteita ovat: 

• rekisterikilpien ja konttien tunnistusjärjestelmien (LIPRE) ja niiden kaapelointi, 
pylväät ja perustukset 

• tarkastuskaistalla ja -kentällä sijaitseva ajoneuvovaaka, perustukset sekä sähkö- ja 
tietoliikennekaapelointi 

• kameravalvontajärjestelmät ja niihin liittyvät aluekaapeloinnit, kamerapylväät ja 
pylväsperustukset; kameroiden sijainnin ja valvontasektorin määrittää Rajavartio-
laitos sekä Tulli  

• säteilyvalvontalaitteiden kaapeloinnit ja laitteiden perustukset liikennealueilla 
• tietoliikenneyhteyksien kaapeloinnit yhdessä operaattorien kanssa 
• käyttäjien laitteiden sähkönsyöttö 
• Käyttäjien muiden laitteiden ja järjestelmien perustukset, putkitukset ja 

kaapeloinnit. 
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Tulli 

Tulli vastaa valvontalaitteiden ja järjestelmien vaakalaitteiston sekä rekisterikilpien ja 
konttien tunnistusjärjestelmien kameravalvontajärjestelmän yksityiskohtaisesta 
toiminnallisesta ja teknisestä suunnittelusta omien tarpeidensa osalta ja siitä, että 
liikennealueiden suunnittelussa ovat oikeat ajantasaiset lähtötiedot. 

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitoksen toiminnan vaatimien järjestelmien, kuten kameravalvonnan ja 
niiden tarpeellinen kaapelointi sekä niiden putkitus suunnitellaan yhdessä muiden 
tiealueelle tulevien laitteiden sähköistyksen ja tiedonsiirron suunnittelun yhteydessä.  

Rajavartiolaitos vastaa omien erikoislaitteiden yksityiskohtaisesta suunnittelusta. 
Erikoislaitteiden sijainti, kaapeleiden tarve sekä muu esim. liikenteen ohjaus- ja 
estelaitteiden suunnittelu toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  

Säteilyturvakeskus (STUK) 

Säteilyturvakeskus vastaa säteilyvalvontalaitteiden suunnittelusta sekä säteily-
valvontalaitteiden sähkö- ja tietoliikennekaapelointien ml. aluekaapelointien suunnit-
telusta liikennealueilla.  

Mahdolliset muut käyttäjät 

Eläintarkastusaseman varustuksen ja laitteiden suunnittelusta vastaa maa- ja metsä-
talousministeriön alainen Evira.  

Tax-free-veronpalautuksia varten tarvittavan rakennuksen suunnittelusta vastaa 
kyseinen toimija.  

Kunnat ja metsähallitus vastaavat esim. moottorikelkkaurien ja -reittien merkinnöistä 
sekä poronhoitoalueella ao. toimijat mahdollisista poroaidoista 
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4 Hankkeen kilpailutus ja toteutus 

Hankinnan tähän vaiheeseen kuuluu kohteiden kilpailutus ja toteutus sisältäen raken-
tamisen ja asentamisen. 

Rajanylityspaikan kilpailutuksen ja toteutuksen pääperiaatteena pidetään suunnittelu-
vastuiden mukaista urakka-aluetta, jolloin yhden kokonaisuuden muodostavat 
Liikennevirastolle/ELY-keskukselle kuuluvat kohteet ja toisen kokonaisuuden 
Senaatti-kiinteistöille kuuluvat kohteet.  

Liikenneviraston/ELY-keskuksen kustannusvastuulle kuuluvan kokonaisuuden yhtey-
dessä on syytä kilpailuttaa käyttäjän kustannusvastuulla olevat osuudet erillishintaan. 
Toisen lukuun kilpailuttaminen vaati, että kilpailutusasiakirjoissa näkyy, kenelle tämä 
osuus kilpailutetaan ja lisäksi se vaatii valtakirjan maksajalta, jotta täytetään 
hankintalain mukaiset velvoitteet. 

Käyttäjät vastaavat omien hankintojen kilpailutuksesta ja toteutuksesta sekä toteutus-
aikataulujen yhteensovittamisesta Liikenneviraston/ELY-keskuksen hankkeiden kans-
sa. Eri käyttäjien laitteiden yhteishankinnat helpottavat myös kunnossapidon 
suunnittelua sekä huoltosopimusten tekemistä.  

Alueella toimivilla viranomaisilla on lisäksi omia erityishankintoja, kuten Tullin 
toimintaan liittyvät laitteet, liikenteen ohjauksen erityislaitteet ja Rajavartiolaitoksen 
valvontaan liittyvät järjestelmät. Näiden käyttäjien hankintojen aikatauluttaminen 
Liikenneviraston/ELY-keskuksen ja Senaatti-kiinteistön rakennushankkeisiin vaatii 
yhteensovittamista, jonka vastuu on käyttäjillä. 

4.1 Rajanylityspaikan rakennukset ja niiden 
varusteet 

Senaatti-kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöt vastaa rakennusten, katosten sekä niihin liittyvien sadevesi-
viemäröintien, vesijohtojen ja rakennusten salaojitusten sekä rakennuksiin välittö-
mästi liittyvien piha-alueiden, jalkakäytävien ja viheralueiden kilpailutuksesta ja 
toteutuksesta. Senaatti-kiinteistöille kuuluvat myös rakennusten kiinteiden varus-
teiden ja käyttäjien erillisten laitteiden vaatimien LVIS järjestelmien sekä katosten ja 
piha-alueiden valaistuksen kilpailutus ja toteutus sekä rakennusten kulunvalvonta-
valmiuksien, sähköliittymien ja säteilyvalvonnan kaapelointien ja laitteiden asennus-
paikkojen kilpailutus ja toteutus. Laitteiden tarkempi rajaus vuokrasopimuksen 
mukaisesti. Tarkastuskentillä sijaitsevien katosten perustusten kilpailutus ja toteutus 
pyritään sisällyttämään liikennealueiden maanrakennusurakkaan. 

Senaatti vastaa keskitettyjen UPS -laitteistojen kilpailutuksesta ja toteutuksesta. 

Varavoima toteutetaan yhteishankkeena Liikenneviraston/ELY-keskuksen kanssa. 
Varavoiman toteutuksessa on huomioitava sähkökatkosten aikainen välttämätön 
tehontarve, joka määritetään tapauskohtaisesti.  
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Liikennevirasto/ELY-keskus 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa rakennusten välisten putkitusten ml. kaikki 
liittymävedot, alueviemäröinnin (aluerajalle asti) ja jätevesiviemäröinnin kilpailu-
tuksesta ja toteutuksesta. Jätevesipuhdistamon osalta kilpailutus ja toteutus 
tarkastellaan tapauskohtaisesti.  

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa kaapelireittien sekä katosten liikenneopasteiden 
kilpailutuksesta ja toteutuksesta osana rajanylityspaikan liikenteenohjausta. 

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos vastaa yhdessä Tullin kanssa rakennuksiin tulevan käyttäjien teknii-
kan sekä kulunvalvonnan päätelaitteiden kilpailutuksesta ja toteutuksesta. Käyttäjän 
laitteet sovitaan tapauskohtaisesti.  

Tulli 

Tulli vastaa yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa rakennuksissa yhteisten teknisten 
järjestelmien kilpailutuksesta ja toteutuksesta. Tulli vastaa pelkästään omaan 
käyttöönsä tulevan tekniikan ja niiden mahdollisesti vaatimien UPS-laitteistojen 
kilpailutuksesta ja toteutuksesta. Tapauskohtaisesti sovitaan jo kilpailutusvaiheessa, 
milloin käyttäjän laite sisällytetään muun toteutuksen yhteyteen, jolloin Tulli antaa 
toteutukseen tarvittavan valtakirjan. 

Säteilyturvakeskus (STUK) 

Säteilyturvakeskus vastaa säteilyvalvontalaitteiden kilpailutuksesta ja toteutuksesta.  

Mahdolliset muut käyttäjät 

Kunta kilpailuttaa ja toteuttaa kunnallisteknisen verkoston rakentamisen asemakaava-
alueella liityntäpisteeseen saakka. Muiden verkostojen kilpailutus ja toteutus sovitaan 
tapauskohtaisesti.  

4.2  Liikennealueet  

Liikennevirasto/ELY-keskus 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa rajanylityspaikan kustannusvastuulleen kuuluvan 
alueen kilpailutuksesta ja toteutuksesta.  

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa liikenteen ohjaukseen ja seurantaan liittyvien 
laitteiden sekä raskaan liikenteen odotusalueiden siirrettävien/kiinteiden WC-tilojen 
kilpailutuksesta ja toteutuksesta (vrt. kohta 2.2).  

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa myös erillisalueiden kilpailutuksesta ja toteutuk-
sesta. Alueita ovat ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen väylät sekä eri käyttö-
tarkoitukseen tulevat alueet, joita ovat lastintarkastus-, läpivalaisu- ja takavarikko-
alueet, yleiset pysäköintialueet, Tax-free-palautuspistealueet ja niille johtavat 
liikenneväylät käsittäen myös valaistuksen, nurmetukset ja istutukset sekä hulevesien 
käsittelyn.   
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Liikennevirasto/ELY-keskus voi kilpailuttaa ja toteuttaa liikennealueiden alle tulevat 
viemärit, vesijohdot ja lämpökanaalit erillisurakkana. Mikäli ne kuuluvat varsinaiseen 
urakkaan, niin niistä pyydetään erillishinta. 

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos vastaa helikopterikentän kilpailutuksesta ja toteutuksesta rajan-
ylityspaikan alueen ulkopuolella. Kentän sijaitessa rajanylityspaikalla, kilpailutus ja 
toteutus sisällytetään Liikenneviraston/ELY-keskuksen urakkaan. Yhteistyöstä sovi-
taan Liikenneviraston/ELY-keskuksen kanssa.  

4.3 Käyttäjän varusteet liikennealueella 

Liikennevirasto/ELY-keskus 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa Tullin ja säteilyturvakeskuksen laitteiden ja säteily-
valvontalaitteiden sähkö-ja tietoliikennekaapelointien (vrt. kohta 3.3) putkituksien 
aluekaapelointien (sis. myös sähkönsyötön vaatimat kaapeloinnit) ja perustusten sekä 
mastojen kilpailutuksesta.  

Senaatti-kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöt kilpailuttaa ja toteuttaa takavarikko- ja tarkastusalueiden aidat ja 
portit.  

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos ja Tulli vastaavat omien laitteidensa sähkönsyötön kilpailutuksesta 
sekä toteuttaa em. laitteiden sähkönsyötön joko maanrakennusurakassa tai rakennus-
urakassa. 

Tulli 

Tulli kilpailuttaa ja toteuttaa vaakalaitteiston sekä rekisterikilpien ja konttien 
tunnistusjärjestelmät ja muut omaan käyttöönsä tulevat laitehankinnat, ellei hanke-
kohtaisesti ole muuta sovittu sekä toteuttaa em. laitteiden sähkönsyötön joko maan-
rakennusurakassa tai rakennusurakassa. 

Säteilyturvakeskus (STUK) 

Säteilyturvakeskus vastaa säteilyvalvontalaitteiden kilpailutuksesta ja toteutuksesta. 

Mahdolliset muut käyttäjät 

Maa- ja metsätalousministeriön alainen Evira kilpailuttaa ja toteuttaa eläintarkastus-
aseman varustuksen ja laitteet.  

Tax-free-veronpalautuksia varten tarvittavan rakennuksen kilpailuttaa ja toteuttaa 
toimija.  

 



Liikenneviraston ohjeita 37/2017 21 
Rajanylityspaikat – Toimijoiden väliset vastuut ja yhteistyö 

 

5 Hoito ja kunnossapito 

Hoidon ja kunnossapidon vastuista muodostetaan kokonaisuuksia aluekartan avulla. 
Pääsääntöisesti huolto ja kunnossapito ovat Senaatin tai Liikenneviraston/ELY-
keskuksen vastuulla.  

Rajanylityspaikan alueiden, rakennusten ja laitteiden hoito ja kunnossapito tulee 
suunnitella ja hankkia yhteistyössä alueen toimijoiden kesken. Alueet, rakennukset ja 
laitteet pyritään jakamaan sopiviin kokonaisuuksiin ja ryhmiin riippumatta niiden 
käyttäjästä tai omistajasta. Tavoitteena on, että eri ryhmien ja kokonaisuuksien 
hoidossa ja kunnossapidossa on yksi palvelun toimittaja. ICT -laitteiden ja sovellusten 
ylläpidon jokainen alueen toimija huolehtii itsenäisesti. Tapauskohtaisesti voidaan 
käyttää yhteistä palvelun toimittajaa.  

Kunnossapitosopimuksiin ja huoltokirjaan tulee kirjata selkeästi ylläpitovastuun 
yhteystiedot, palvelun tilaaminen, vika- ja häiriöilmoitukset sekä niiden muutokset. 

Kokonaisuuksia ja laiteryhmiä voivat olla esim. 

• ulkoalueiden, kuten yleisten teiden, pysäköintialueiden, tarkastusalueiden ja 
rakennusten jalankulkualueiden, kunnossapito  

• valaistuksen sekä liikenteen ohjaus- ja seurantalaitteiden, kuten puomien, 
muuttuvien opasteiden, liikennevalojen, kameroiden ja ilmaisinsilmukoiden hoito 
ja kunnossapito  

• rakennusten hoito ja kunnossapito 
• siivouspalvelut 
• käyttöenergia (sähkö). 

Rakennusvaiheessa tulee huolehtia, että toimitukseen kuuluvat asiakirjat, joiden 
perusteella alueet, rakennukset ja laitteet hoidetaan ja kunnossapidetään (huoltokirja). 
Asiakirjat, kuten loppu- ja tarkepiirustukset, toimintakaaviot ja selostukset, kytkentä-
piirustukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet liitetään hoito- ja kunnossapitosopimukseen.  

Erikoislaitteistojen, kuten läpivalaisulaitteiden, kunnossapitotarve selvitetään laittei-
den hankintavaiheessa. Laitehankintoihin sisällytetään myös yleisimmin tarvittavien 
varaosien hankinta. Varaosat luovutetaan laitteiden sopimuksen tehneelle palvelun 
toimittajalle. Kunnossapidosta vastaa pääsääntöisesti laitetoimittaja. Kunnossapidon 
kustannusvastuu on laitteen hankkijalla. 

Hoidolle ja kunnossapidolle määritellään sopimuksessa vasteajat. Määrittely tehdään 
eri kokonaisuuksille sopimuskohtaisesti yhteistyössä alueen toimijoiden kesken. 

Hoidon ja kunnossapidon kustannusvastuut sovitaan näiden ohjeiden mukaisesti. 
Vastuut määritetään kilpailutusasiakirjoihin ja kilpailutuksesta vastaavalle osapuolelle 
annetaan tarvittavat valtakirjat. Ulkoalueiden osalta kunnossapidon kustannusvastuut 
jaetaan Liikennevirasto/ELY-keskuksen ja Senaatti-kiinteistöjen kesken kunnossa-
pidettävien alueiden kunnossapitotarpeen mukaan.  

Käyttövaiheessa toteutettavan kaapeliverkon laajennuksista mukaan lukien suoja-
putkien ja kaivojen lisäyksistä vastaa niiden käyttäjä. Tiealueella tehtävien laajen-
nuksien suunnitelmat tulee hyväksyttää ELY-keskuksella. 
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5.1 Rajanylityspaikan rakennukset ja niiden 
varusteet 

Senaatti-kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöt vastaa rakennusten, katosten sekä niihin mahdollisesti liittyvien 
jalkakäytävien ja viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta rajanylityspaikan kartalla 
esitetyn vastuurajauksen mukaisesti. Rakennusten kiinteät varusteet, käyttäjien 
erillisten laitteiden vaatimat LVIS järjestelmät, sähköliittymät (käsittäen muutkin laite-
operaattorien liittymävedot), kulunvalvonnan laitevalmiuksien, rakennuksien välisen 
putkitusten ja kaapelireittien sekä katosten valaistus ovat Senaatti-kiinteistöjen hoito- 
ja kunnossapitovastuulla.  

Piha-alueiden valaistuksen hoidosta ja kunnossapidosta sovitaan hankekohtaisesti 
Liikennevirasto/ELY-keskuksen kanssa. 

Senaatti-kiinteistöllä on rakennusten ja niihin liittyvän talotekniikan hoito- ja 
kunnossapitovastuu. Siivouspalveluista vastuu on käyttäjillä. 

Senaatti-kiinteistöt vastaa varavoiman ja keskitetyn UPS:in hoidosta ja kunnossa-
pidosta usean käyttäjän kohteessa.   

Liikennevirasto/ELY-keskus 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa katosten ja rakennusten ulkopuolella kiinni olevien 
liikenneopasteiden hoidosta ja kunnossapidosta.  

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos vastaa rakennuksissa olevan tekniikkansa sekä kulunvalvonnan pääte-
laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta.  

Tulli 

Tulli vastaa rakennuksiin hankkimansa tekniikan ja siihen liittyvien päätelaitteiden 
hoidosta ja kunnossapidosta. 

Säteilyturvakeskus (STUK) 

Säteilyturvakeskus vastaa säteilyvalvontalaitteiden ja niiden kaapelointien hoidosta ja 
kunnossapidosta. 

Mahdolliset muut käyttäjät 

Kunnallisteknisen verkoston hoidosta ja kunnossapidosta vastaa kunta asemakaava-
alueella liityntäpisteeseen saakka. Liityntäpisteen ja rakennusten välisen verkoston 
hoidosta ja kunnossapidosta vastaa Senaatti-kiinteistöt. 
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5.2 Liikennealueet  

Liikennevirasto/ELY-keskus  

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa yleisten teiden, rautateiden ja niihin kuuluvien 
alueiden ja kevyen liikenteen väylien sekä yleisten pysäköintialueiden hoidosta ja 
kunnossapidosta. 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa alueen hulevesien käsittelyyn liittyvästä hoidosta 
ja kunnossapidosta. 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa Tax-free-palautuspistealueiden ja niille johtavien 
liikenneväylien hoidosta ja kunnossapidosta, ellei muuta ole sovittu toimijoiden 
kanssa. 

Hoito ja kunnossapito käsittävät myös valaistuksen, nurmetukset ja istutukset.  

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa myös raskaan liikenteen odotusalueiden siirrettä-
vien/kiinteiden WC-tilojen hoidosta ja kunnossapidosta sekä jätehuollosta. 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa myös seuraavista liikenteen ohjaukseen ja seuran-
taan liittyvien laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta: 

• muuttuvat/kiinteät opasteet  
• katoksissa kiinni olevat liikenteenohjauslaitteet 
• liikennemerkit  
• liikennevalolaitteet 
• liikenteen ohjauksen puomit ja silmukat (siirrettävissä tarkastustiloissa kiinteästi 

olevat puomit kuuluvat Rajavartiolaitokselle) 
• tiemerkinnät 
• liikenne- ja kelikamerat 
• liikenteen mittauspisteet ja laskentajärjestelmät 
• matka-ajan mittauslaitteet.  

Liikennevirasto vastaa seuraavista tiealueelle rakennettujen liikenteenohjausjärjestel-
mien hoidosta ja kunnossapidosta: 

• liikenteen ohjauslaitteet 
• jonotus- ja vuoronumerojärjestelmät.  

Senaatti-kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöt vastaa henkilökunnan – ja asioijien pysäköintialueiden hoidosta ja 
kunnossapidosta. 

Senaatti-kiinteistöt vastaa lastintarkastus-, läpivalaisu- ja takavarikkoalueiden 
hoidosta ja kunnossapidosta ml. aluetta kiertävät aidat ja portit.  

Hoito- ja kunnossapitovastuuseen kuuluu myös em. väylien ja alueiden valaistus-, 
nurmetus- ja istutuskustannukset.  
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Rajavartiolaitos  

Rajavartiolaitos vastaa lisäksi rajanylityspaikan ympärysaidan ja helikopterikentän 
hoidosta ja kunnossapidosta. 

5.3 Käyttäjän varusteet liikennealueella 

Liikennevirasto/ELY-keskus 

Liikennevirasto/ELY-keskus vastaa puomien kunnossapidosta, joka sisältää mm. 
puomien käytön, huollon, vaurioiden korjaamisen, varaosien hankinnan sekä puomien 
uusimisen. 

Rajavartiolaitos 

Rajavartiolaitos vastaa yhdessä Tullin kanssa kameravalvontajärjestelmän ja niihin 
liittyvien aluekaapelointien ja kamerapylväiden hoidosta ja kunnossapidosta.  

Rajavartiolaitos vastaa siirrettävien tarkastustilojen hoidosta ja kunnossapidosta. 

Tulli 

Tulli vastaa yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa kameravalvontajärjestelmän ja niihin 
liittyvien aluekaapelointien ja kamerapylväiden hoidosta ja kunnossapidosta.  

Tulli vastaa omien erikoislaitteiden hoidosta ja kunnossapidosta, joita ovat mm: 

• rekisterikilpien ja konttien tunnistusjärjestelmien laitteet (LIPRE ja viivakamera) 
• ajoneuvovaa´at   

Säteilyturvakeskus (STUK) 

Säteilyturvakeskus vastaa säteilyvalvontalaitteiden, niiden kaapelointien ja laitteiden 
perustusten hoidosta ja kunnossapidosta liikennealueilla ja rakennuksissa.  

Mahdolliset muut käyttäjät 

Operaattorit vastaavat tietoliikenneyhteyksien kaapelireittien hoidosta ja kunnossa-
pidosta.  

Eläintarkastusaseman varustuksen ja laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta vastaa 
maa- ja metsätalousministeriö.  

Tax-free-veronpalautuksia varten tarvittavan rakennuksen hoidosta ja kunnossa-
pidosta vastaa yrittäjä.  
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Kustannusvastuu Hankeselvitykset ja 
suunnittelun vetovastuu

Kilpailutuksen ja 
toteutuksen vastuu

Hoito- ja 
kunnossapitovastuu Huom.

Rakennuksien sijoittelu liikennealueelle Livi/ELY-keskus
Vaatii valtakirjan/sopimuksen Livi/ELY-
keskus/Senaatti

Rakennukset ja katokset Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti Vastuurajauskartan mukaisesti.
Siirrettävät tarkastustilat RVL Livi/ELY-keskus RVL RVL

Jalkakäytävät, rakennuksien yhteydessä Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti Vastuurajauskartan mukaisesti
Viheralueet Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti Vastuurajauskartan mukaisesti
Katosten valaistus Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti
Rakennusten piha-alueet Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti

Piha-alueiden valaistus Senaatti/Livi/ELY-keskus Senaatti/Livi/ELY-keskus Senaatti Senaatti/Livi/ELY-keskus Sovitaan hankekohtaisesti.

Alueviemäröinti Senaatti Senaatti Livi/ELY-keskus Senaatti

Kunnan osoittama liitospiste tai 
pienpuhdistamo. Kunta kilpailuttaa ja 
toteuttaa kunnallisteknisen verkoston 
rakentamisen sekä vastaa hoidosta ja 
kunnossapidosta asemakaava-alueella.

Jätevesiviemäröinnit Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti
Sadevesiviemäröinti Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti
Vesijohdot Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti
Rakennuksien salaojitus Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti
Jäteveden puhdistamot Senaatti Senaatti Livi/ELY-keskus Senaatti
Rakennusten kiinteät varusteet Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti

Käyttäjien erillisten laitteiden vaatimat LVIS 
järjestelmät Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti Uusiminen on käyttäjien vastuulla.

Sähköpääliittymä, aluevalaistus ym. Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus

Sähköliittymä, rakennukset Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti
Käsittäen muutkin laiteoperaattorien 
liittymävedot

Sähköliittymä, laitekohtainen Käyttäjät Senaatti Käyttäjät Käyttäjät Pyritään välttämään. 

Rakennusten kulunvalvonan laitevalmiudet Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti
Rakennuksien väliset putkitukset ja 
kaapelireitit Senaatti Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Senaatti Käsittää myös kaikki liittymävedot

Rajanylityspaikan rakennukset ja niiden varusteet

Liittymän ensimmäinen kaivo, rakennusten 
välinen kunnallistekniikka tai rakennuksesta 
noin 5 metrin etäisyydellä oleva kaivo

Rakennukset

Alueet

Johdot ja laitteet

Kunnallistekniikka
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Kustannusvastuu Hankeselvitykset ja 
suunnittelun vetovastuu

Kilpailutuksen ja 
toteutuksen vastuu

Hoito- ja 
kunnossapitovastuu Huom.

Rakennuksiin tuleva käyttäjien tekniikkan 
päätelaitteet ja turvallisuuslaitteet RVL/Tulli RVL/Tulli RVL/Tulli RVL/Tulli

RVL/Tulli vastaa suunnittelun 
lähtötiedoista.Käyttäjien laitteista sovitaan 
tapauskohtaisesti. 

Säteilyvalvontalaitteet rakennuksissa STUK STUK STUK STUK
Säteilyvalvonnan kaapeloinnit ja laitteiden 
asennuspaikat rakennuksissa STUK Senaatti Senaatti STUK

Katosten liikenneopasteet Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus osa liikenteenohjausta

Rakennusten kulunvalvonta, päätelaitteet RVL/Tulli RVL/Tulli RVL/Tulli RVL/Tulli Käyttäjän laitteet sovitaan tapauskohtaisesti
Keskitetty UPS Senaatti Senaatti Senaatti Senaatti Usean käyttäjän kohteissa

Laitekohtaiset UPSit Käyttäjät/Senaatti Käyttäjät/Senaatti Käyttäjät/Senaatti Käyttäjät/Senaatti Tulli vastaa omien laitteidensa suunnittelun 
lähtötiedoista ja laitehankinnasta.

Käyttäjien erityisrakenteet ja laitteiden LVIS 
uusiminen Käyttäjät Käyttäjät Käyttäjät Käyttäjät

Varavoima Senaatti/Livi/ELY-keskus Senaatti Senaatti Senaatti
Toteutetaan yhteishankkeena. Huomioita 
sähkökatkosten aikainen tehontarve. 
Yhteishanke Livi/ELY-keskuksen kanssa.

Hankesuunnitelmien yhteensovittaminen Senaatti/Livi/ELY/Käyttäjät Senaatti/Livi/ELY/Käyttäjät
Rakennus, tiealue, toiminnan varusteiden 
suunnitelmat, aikataulut. Suunnitelmien 
yhteensovitus tietomalleilla.

Rakennusten maaperätutkimukset Senaatti Senaatti Senaatti

Liikenteenohjauslaitteet Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus  
Liikennevalolaitteet Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus  
Liikennemerkit Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus  
Tiemerkinnät Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus  
Muuttuvat ja kiinteä opasteet Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus  
Jonotus ja vuoronumerojärjestelmät Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus  

Liikennealueen yleiset väylät Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus
Yleiset pysäköintialueet Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus
Rajan ylittävien pyöräilijöiden väylät Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus
Liikennealueen lunastaminen Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus

Liikenteenohjausjärjestelmät

Käsittää myös alueiden valaistuksen, 
nurmetukset ja istutukset sekä hulevesien 
käsittelyn sekä siirrettävät/kiinteät WC -tilat ja 

Alueet

Liikennealueet

Rakennuksiin asennettavat laitteet

Muut tehtävät
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Kustannusvastuu Hankeselvitykset ja 
suunnittelun vetovastuu

Kilpailutuksen ja 
toteutuksen vastuu

Hoito- ja 
kunnossapitovastuu Huom.

Taxfree-palautuksien vaatimat tiejärjestelyt Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus voi periä kustannuksia 
toimijoilta, josta sovitaan erillisneuvotteluissa. 

Lastintarkastus-, läpivalaisu- ja 
takavarikkoalueet Senaatti Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Senaatti

Henkilökunnan parkkialueet Senaatti Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Senaatti
Eviran alueet Senaatti Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus
Erityisalueiden aidat ja portit Senaatti Livi/ELY-keskus Senaatti Senaatti  Muutokset ja laajennukset Senaatti.

Asiointipaikat, ha Senaatti Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Senaatti

Liityntäpysäköinti Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus

Henkilökunnan kevyenliikenteen väylät Senaatti Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Senaatti

Helikopterikenttä RVL Livi/ELY-keskus/RVL RVL RVL
Pyritään sijoittamaan liikennealuelle. 
Liikennealueen ulkopuolella vastaa RVL. 
Yheistyöstä sovittaan Livi/ELY-keskus kanssa.

Rajanylityspaikan ympärysaidat RVL Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus RVL  Muutokset ja laajennukset RVL.
Lumien läjitysalueet Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus

Liikenteen ohjauspuomit ja silmukat Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Siirrettävissä tarkastustiloissa kiinteästi olevat 
puomit kuuluvat RVLlle

Katoksessa kiinni olevat 
liikenteenohjauslaitteet Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus

Silmukat käyttäjien laitteet RVL/Tulli Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Yhden luukun periaate huollossa. 
Liikenne- ja kelikamerat Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus
Liikenteen mittauspisteet Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus
Liikenteen laskentajärjestelmät Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus
Matka-ajanmittauslaitteet ja silmukat Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus

Hulevesiviemäröinti Senaatti Senaatti Senaatti
Salaojitus Senaatti Senaatti Senaatti
Vesi- ja viemärijohdot Senaatti Senaatti Senaatti
Lämpökanaalit Senaatti Senaatti Senaatti

Lämpökeskus Senaatti Senaatti Senaatti Sijainnista sovitaan Livi/ELY-keskuksen ja 
käyttäjien kanssa

Liikenteenohjaukseen ja seurantaan liittyvät laitteet

Suljetut erityisalueet

Muut alueet

Käsittää myös alueiden valaistuksen, 
nurmetukset ja istutukset sekä hulevesien 
käsittelyn.

Käsittää myös alueiden valaistuksen, 
nurmetukset ja istutukset sekä hulevesien 
käsittelyn.

Senaatti (Livi/ELY-keskus)

Rakennusten kunnallistekniikka liikennealueella liityntäpisteeseen saakka
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Kustannusvastuu Hankeselvitykset ja 
suunnittelun vetovastuu

Kilpailutuksen ja 
toteutuksen vastuu

Hoito- ja 
kunnossapitovastuu Huom.

Suunnitelmien hallinnollinen käsittely Livi/ELY-keskus/Senaatti Tie-/ratasuunnitelma (Livi/ELY),                
rakennuslupa (Senaatti)

Maaperätutkimukset ja mittaukset Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus/Senaatti Livi/ELY-keskus/Senaatti

Turvallisuusjärjestelmät ja niiden 
aluekaapelointi, kamerapylväät 
perustuksineen 

Tulli/RVL Livi/ELY-keskus Tulli/RVL Tulli/RVL

Tulli ja RVL vastaavat laitteiden 
toiminnallisesta ja teknisestä suunnittelusta ja 
että liikennealueiden suunnittelussa on oikeat 
ja ajantasaiset lähtötiedot sekä toteutuksen 
kustannuksista. Muutoksiin haettava Livin/ELY-
keskuksen lupa. Käyttäjä tekee muutokset.

Rekisterikilpien ja konttien 
tunnistusjärjestelmän sijoitus, kaapelointi, 
perustukset ja pylväät

Tulli Livi/ELY-keskus Tulli Tulli

Laitehankinnoista vastaa Tulli. Tulli vastaa 
laitteiden toiminnalisesta ja teknisestä 
suunnittelusta ja että liikennealueiden 
suunnittelussa on oikeat ja ajantasaiset 
lähtötiedot.  Muutoksiin haettava Livin/ELY-
keskuksen lupa. Käyttäjä tekee muutokset.

Liikkeessä mittaava ajoneuvovaaka kaistoilla, 
perustukset ja sähkö- ja 
tietoliikennekaapeloinnit 

Tulli Livi/ELY-keskus Tulli Tulli

Tulli vastaa laitteiden toiminnalisesta ja 
teknisestä suunnittelusta ja että 
liikennealueiden suunnittelussa on oikeat ja 
ajantasaiset lähtötiedot. Muutoksiin haettava 
Livin/ELY-keskuksen lupa. Käyttäjä tekee 
muutokset.

Tarkastuskentälle tuleva vaaka, perustukset ja 
sähkö- sekä tietoliikennekaapelointi Tulli Livi/ELY-keskus Tulli Tulli

Tulli vastaa laitteiden toiminnalisesta ja 
teknisestä suunnittelusta ja että 
liikennealueiden suunnittelussa on oikeat ja 
ajantasaiset lähtötiedot. Muutoksiin haettava 
Livin/ELY-keskuksen lupa. Muutoksien 
toteutusvastuu Tulli/Senaatti

Kameravalvontajärjestelmä, kaapeloinnit, 
pylväät ja perustukset RVL/Tulli Livi/ELY-keskus RVL/Tulli RVL/Tulli

Kameroiden sijainnin ja valvontasektorin 
määrittää RVL/Tulli. RVL/Tulli vastaa omien 
laitteidensa toteutuksesta.

Käyttäjän varusteet liikennealueella
Tullin ja Rajavartiolaitoksen erikoislaitteet

Muut tehtävät
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Kustannusvastuu Hankeselvitykset ja 
suunnittelun vetovastuu

Kilpailutuksen ja 
toteutuksen vastuu

Hoito- ja 
kunnossapitovastuu Huom.

RVLn erikoislaitteet RVL Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus RVL

RVL vastaa laitteiden yksityiskohtaisesta 
suunnittelusta. RVL vastaa omien laitteidensa 
toteutuksesta. Käsittää myös hidastetöyssyt 
katosten alla.

Säteilyvalvontalaitteet STUK STUK STUK STUK  
Säteilyvalvonnan sähkö ja 
tietoliikennekaapeloinnit ja laitteiden 
perustukset liikennealueilla

STUK Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus STUK Toteutuksen kustannuksista vastaa STUK.

Eläsintarkastusaseman varustus ja laitteet Evira Evira Evira Evira

Tax-free veronpalautusten rakennukset Toimija Toimija Toimija Toimija

Moottorikelkkaurien ja -reittien merkinnät Kunta/Metsähallitus Kunta/Metsähallitus

Poroaidat poronhoitoalaueella Kunta/Metsähallitus Kunta/Metsähallitus

Käyttäjien muiden laitteiden ja järjestelmien 
putkitukset, johdotukset liityntäpisteisiin 
saakka ja perustukset

Käyttäjät Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Käyttäjät Muutoksiin haettava Livin/ELY-keskuksen lupa. 
Käyttäjä tekee muutokset.

Tietoliikenneyhteyksien  kaapelireitit Operaattori Livi/ELY-keskus/operaattori Livi/ELY-keskus/operaattori Operaattori Käyttäjä tekee sopimukset operaattorin kanssa

Käyttäjien laitteiden sähkönsyöttö Tulli/RVL Livi/ELY-keskus Livi/ELY-keskus Tulli/RVL

Suunnitellaan yhdessä muiden liikennealueelle 
tulevien laitteiden sähköistyksen ja 
tiedonsiirron suunnittelun yhteydessä. Jos 
liikennealueelta on saatavissa jatkuvaa sähköä 
laitteille, niin ei tehdä erillisiä sähkönsyöttöjä 
tai omia liittymiä. Käyttäjä maksaa energian 
kulutuksen mukaan

UPS, käyttäjien laitteet Tulli/RVL Tulli/RVL Tulli/RVL Tulli/RVL

 

Säteilyturvakeskuksen laitteet

Käyttäjien laitteiden putkitukset ja kaapelit

Muiden käyttäjien laitteet ja rakenteet
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Osapuolet

Lähtötiedot, 
hankeselvitys

Liikennejärjestely-
jen

toimenpideselvitys

Päätös hankkeen 
eteenpäin 
viemisestä

Hankesuunnitelma/
tiesuunnitelma

Sitoutuminen 
rakennushankkeen 

toteuttamiseen

Rakennus-
suunnittelu

Suunnitelmien 
hyväksyntä

Kilpailutus

Urakoiden 
hyväksyntä

Rakentaminen

Varustaminen

Käyttöönotto

Takuuaikainen 
seuranta

3-6 kk
2-24 kk

6-12 kk
2-4 kk

6-12 kk
1-3 kk

2-6 kk
1-2 kk

6-18 kk
1vk-1 kk

1-2vk
2  a

ELY/Liikennevirasto Rajavartiolaitos Tulli Senaatti

Liikenne-ennuste Liikenne-ennuste, tulevan toiminnan mitoitus ja prosessit, rakennuksien 
mitoitus, tarvittavat laitteet ja järjestelmät

Rakennushanke, 
rakennuksen mitoitus, 

alustava kustannusarvio

Liikennealueiden 
toimenpideselvitys, 

alustava kustannusarvio

TS –budjetti, ulkopuoliset 
rahoitukset TTS –budjetti, ulkopuoliset rahoitukset

Tarkennettu tulevan toiminnan mitoitus, rakennuksien mitoitus, 
tarvittavat laitteet ja järjestelmät Rakennuksien mitoitus, 

luonnokset, alustava 
kustannusarvio sekä 
toteutusaikataulu, 

vuokrasopimusehdotus
Tiesuunnittelu

Tiesuunnitelman 
hyväksyntä

Hankkeen sisällön hyväksyntä suunnittelun pohjaksi, vuokrasopimukseen 
sitoutuminen

Investointipäätös

Rakennuksen suunnittelu
Rakennussuunnittelu sis. 

Käyttäjien ja Senaatin 
tarpeet liikennealueella

Tarkentavat tiedot suunnittelun aikana

Rakennuttamisyksikön 
tarkastus, suunnitelmien 

mahd. jatkokehitys ja 
hyväksyntä (isot 

hankkeet)

X X

RakennuksetKäyttäjien ja Senaatin 
tarpeet erillishinnoin Laitehankinnat

Urakkatarjouksien 
hyväksyntä ja sopimuksien 

solmiminen

Hankintapäätökset ja 
sopimukset. 

Tiehankkeeseen 
sisältyvien 

erillishankintojen 
hyväksyntä

Tiehankkeeseen 
sisältyvien 

erillishankintojen 
hyväksyntä

Tiehankkeen ja siihen 
sisältyvien 

urakkatarjouksien 
hyväksyntä. Sopimuksien 

solmiminen

Valvonta, suunnitelmien 
täydennykset, 

kustannusseuranta

Valvonta, suunnitelmien 
täydennykset, 

kustannusseuranta

Valvonta, täsmentävät 
tiedot

Valvonta, täsmentävät 
tiedot mm. lopullisten 

laitevalintojen perusteella

Laitteiden ja järjestelmien asennukset

Koulutukset
Koulutukset Laitteiden käyttöönottokoulutukset

Vikojen ja puutteiden raportointi, kiireiset korjaukset

Allekirjoitettu 
vuokrasopimus

Rakentamispäätös

Kustannusten 
lopputarkastus, 

vuokrasopimusten 
hyväksyntä
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