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Väylävirasto on laatinut raideliikennelain 121 §:n mukaisen aikatauluehdotuk-
sen 27.6.2023 ja siihen liittyvä kuulemisaika on päättynyt. Aikatauluehdotuk-
seen ei saapunut määräaikaan mennessä lausuntoja.  
 
Väylävirasto myöntää ratakapasiteetin aikataulukaudelle 2023 (11.12.2022 - 
9.12.2023) aikatauluehdotuksessa (VÄYLÄ/4593/07.01.01/2022) kuvatulla ta-
valla. 
 
Ratakapasiteettia ei myönnetä radanpidon töiden edellyttämien varausten 
kanssa päällekkäin, raideliikennelaki 124 §. Aikataulukautta 2023 koskevia ra-
danpidon töiden edellyttämiä varaustarpeita on käyty kapasiteetin hakijoiden 
kanssa läpi, mutta ne tarkentuvat syksyllä ja osin vielä aikataulukauden 2023 
aikana. Väylävirasto vahvistaa radanpidon töiden edellyttämät varaukset rau-
tatieyrityksille mahdollisimman pian tietojen tarkentuessa verkkoselostukseen 
kirjatun menettelyn mukaisesti. Tämän jakopäätöksen julkaisuhetkellä tarkin 
tieto tulevista ratatyövarauksista on 23.6.2022 päivitetyn vuoden 2023 rauta-
teiden verkkoselostuksen liitteessä 2M. Verkkoselostus on julkaistu osoit-
teessa: https://vayla.fi/palveluntuottajat/ammattiliikenne-raiteilla/rautateiden-
verkkoselostus . Lisäksi ratatöiden vuosisuunnitelmia päivitetään tietojen tar-
kentuessa JETI-järjestelmässä ja avoimessa datassa. 
 
Myönnetty ratakapasiteetti on nähtävissä LIIKE-järjestelmässä sekä tarvitta-
essa erikseen sovittavina ajankohtina Väyläviraston väylien käyttöpalvelut -
osastolla. Myönnetty kapasiteetti näkyy kuluvasta päivästä myös vuodeksi 
eteenpäin Fintraffic Raide Oy:n avoimessa datassa (https://rata.digitraffic.fi)  
 
Lista säännöllisen liikenteen muutosajankohdista aikataulukauden 2023 osalta 
on julkaistu verkkoselostuksessa. Fintraffic Väyläviraston palveluntuottajana 
käsittelee aikataulukauteen liittyvien muutosajankohtien hakemukset LIIKE-
järjestelmässä. Liitteen muutoksenhakuohje koskee myös muutosajankohtien 
hakemuksia.  
 
  
1.1 Sovelletut lainkohdat  
          

 Raideliikennelaki 121 §  
 Raideliikennelaki 124 § 
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 Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja rataka-

pasiteetin hakemisesta 1-3 § 
 Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja rataka-

pasiteetin jakamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n 
muuttamisesta. 

 
 

1.2 Muutoksenhaku 
 
Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Rautatiealan sääntelyelimeltä 30 päivän 
kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista (muutoksenhakuohje liitteenä). 
 
 
 
Liitteet: Muutoksenhakuohje 
 Säännöllinen liikenne aikataulukaudella 2023 (pdf ja csv) 

 
 
 

 
 
Osastonjohtaja Maija Märkälä 

Ylitarkastaja Antti Lautela 
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