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1. Perusnäkymä ja infratiedot

Kuva 1

LIIKE-järjestelmään kirjauduttua avautuu kuvan 1 mukainen näkymä. Alhaalla olevasta vaakavalikosta
voidaan valita, halutaanko tarkastella ratainfratietoja, säännöllistä kapasiteettia, suunnitella aikatauluja vai
esim. tehdä kiireellinen kapasiteettihakemus. Infratietoja tarkasteltaessa pystyvalikon kautta voidaan valita,
halutaanko tarkastella liikennepaikkoja, liikennepaikkavälejä, rataosia vai esim. osiin jaettuja
liikennepaikkoja.
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Kuva 2

Tarkasteltavaksi haluttu liikennepaikka voidaan valita suoraan kartalta (zoomaamalla saadaan kaikki
liikennepaikat näkyviin) tai syöttämällä liikennepaikan nimi tai lyhenne kartan yläkulmassa olevalle
listausvälilehdelle. Liikennepaikasta näytettäviä tietoja ovat mm. sen sijainti ja raiteiden lukumäärä (kuva
2).

4 (23)
01.06.2017

2. Kiireellisen kapasiteetin hakeminen
Kiireellistä ratakapasiteettia voi hakea rautatieliikennepaikalta toiselle tapahtuvalle junaliikenteelle ja
vaihtotyölle.
Periaatteet ratakapasiteetin hakemiselle/myöntämiselle vaihtotyölle on kuvattu tarkemmin dokumentissa:
”Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle”, (LIVI/3315/07.01.00/2016)
Kiireellisen ratakapasiteetin hakeminen aloitetaan aikataulun suunnittelemisella, minkä jälkeen hakemus
lähetetään hyväksyttäväksi Liikennevirastolle.

Kuva 3



Valitaan alhaalla olevasta vaakavalikosta ”Kiireellinen kapasiteettimuutos” (kuva 3)



Tarkistetaan, että pystyvalikosta on valittuna ”Kiireellinen kapasiteettihakemus”



Valitaan ylhäältä aikataulukausi. Liikkeessä näkyvät vain valitun aikataulukauden kapasiteetit



Aloitetaan hakemuksen tekeminen painamalla nappia ”Uusi kiireellinen hakemus”
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Kuva 4



Täytetään tiedot avautuvaan ikkunaan. Aikatauludialogin välilehdiltä (Perustiedot, Reitti,
Kalustotiedot , Aikatiedot) on täytettävä *-merkityt pakolliset tiedot, ennen kuin aikataulu voidaan
tallentaa. Tallennus suoritetaan painamalla ”Tallenna” (kuva 4). Huom: Jos hakemukselle on lisätty
useita yksittäisiä kulkupäivämääriä, hajoaa se yksittäisiksi hakemuksiksi, kun on painettu
”Tallenna”. (Aikataulun suunnitteleminen on kuvattu tarkemmin luvussa 3.)
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Valitaan hakemus, joka halutaan lähettää Liikenneviraston käsiteltäväksi (kuva 5). Huom: Jos
hakemus on tehty samalla kertaa useammalle päivälle, on jokainen hakemus lähetettävä erikseen.

Kuva 5



Valitaan kulkuupanon syykoodi.



Tarvittaessa valitaan haluttu hyväksymis status.
- Oletuksena ”Hyväksy muuttumaton ehdotus” (ei vaadi operaattorilta toimenpiteitä tai seurantaa,
jos LiVi hyväksyy hakemuksen).



Hakemuksen käsittelijälle voidaan tarvittaessa ”Lisätiedot”-kentässä antaa tarkentavia tietoja
hakemukseen liittyen (esim. ”Viimeinen juna ennen totaalikatkon alkua, sovittu
liikennesuunnittelun kanssa”). ”Lisätiedot”-kentän tiedot näkyvät vain hakemuksen ko. kentässä
hakijalle ja käsittelijälle, eivätkä välity edelleen esim. kuljettaja-aikatauluun.



”Arkaluontoinen”- toimallisuudella hakemukseen liittyvän junan aikataulutiedot suodattuvat pois
kolmansilta osapuolilta. Käytetään vain valtionpäämiestä, ydinmateriaalia tai sotilaskuljetuksia
koskevien hakemusten yhteydessä.



Painetaan ”Lähetä”.

Kun Liikennevirasto on käsitellyt ja hyväksynyt hakemuksen, operaattori ei voi enää tehdä muutoksia
hakemaansa kiireelliseen kapasiteettiin muutaamaa poikkeusta lukuunottamatta. Nämä poikkeukset on
kuvattu tapauskohtaisesti myöhemmin dokumentissa.
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2.1

Hakemuksen tilan seuraaminen

Mikäli haettu kapasiteetti ei ole käytettävissä tai hakemuksessa on virheitä, voi Liikennevirasto muokata
hakemusta ja lähettää operaattorille muutosehdotuksen tai hylätä hakemuksen. Tästä johtuen hakijan on
syytä aktiivisesti seurata hakemuksen tilaa (kuva 6).

Kuva 6

LiVi:n tekemässä aikatauluehdotuksessa on aina joku alkuperäisen hakemuksen parametri (lähtöaika,
kohtauspaikka/-aika, jne.) muuttunut. Tämän vuoksi hakijan on aina tarkastettava ja varmistettava että
annettu ehdotus on tarpeiden mukainen. Syy muutokseen on kentässä: ”LIVI:n perustelu ehdotukselle”.
Ehdotusta voi tarkastella avaamalla aikatauludialogin tai katselemalla graafisesti.
Jos hakijan hyväksyy annetun ehdotuksen, se muuttuu hyväksytyksi kapasiteetiksi. Ehdotuksen ollessa
tarpeiden vastainen, hakija hylkää sen ja tekee tarvittaessa uuden hakemuksen.
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3. Yksittäisen aikataulun suunnitteleminen

”Kuljettaja-aikataulun vapaamuotoinen lisätietoteksti” – kenttään
tulee kirjata informaatiota, jolla on merkitykstä
liikenteenohjaustyön tai/ja junan/vaihtotyön kuljettamisen
kannalta. Kenttään kirjoitettu teksti näkyy kuljettaja-aikataulussa
(KUPLA) ja tekee herätteen liikenteenohjauksen järjestelmiin
(LOKI, REAALI++) ja on sieltä luettavissa.
(Huom! Tietoja voi lisätä/muokata myös hyväksytyn kapasiteetin
osalta).
Työkoneiden ja museoliikenteen osalta kenttään on kirjattava
Raili-varayhteystieto, sekä kokoonpanotiedot ja junan
kokonaispituus ja paino (kts. esim. alla). Pelkän veturin
kokoonpanotietoja ei tule kirjata.

Kuva 7

-

Raili-varayhteys: p. 010 234 5678

-

Tka 203+3xUad, (56m, 112tn)

-

Kirkkonummelta siirrytään vaunuja työntäen työmaalle,
joka on km:llä 40,2.

-

2x Dm7 + EFiab (51m, 51tn), ei JKV-veturilaitetta!
Kaluston siirtoa tyhjänä. Haapamäellä raide 405, josta
vaihtotyönä raiteelle 402.



Ensimmäisenä täytetään ”Perustiedot”-välilehti (kuva 7). Pakolliset kohdat on merkitty tähdellä ja
alla esimerkkejä huomioitavista asioista.



Valitaan oikea junatyyppi.
o Henkilöliikenteen tyhjävaunusiirroissa valitaan junatyypiksi MV, HV tai V jolloin vältetään
aikataulutiedon siirtyminen MiKuun.
o Vaihtotyölle on varattu junatyypit PAI, MUV ja SAA. (Huom! SAA-junatyyppi käytössä vain
välillä Ilr-Hki-Ilr)



Nopeusprofiilitieto, vaikuttaa aikataulun nopeustietoihin. Valitaan akselipainon mukaan.
(Junatyypille ”VET” valitaan aina nopeusprofiiliksi ”Sn veturivetoiset henkilöjunat”)



Pelivara (%). Liikkeessä tehdyissä aikatauluissa tämän on tyypillisesti oltava 20%. Pelivara (%):lla on
oleellinen vaikutus aikataulujen realistisuuteen. (Viriatolla tehdyissä säännöllisenliikenteen
aikatauluissa pelivara (%) on 0%, koska realistisuus on huomioutu suoraan ajoajoissa. Näistä
aikatauluista tehdyissä kopiossa ajoajat kopioituvat oikein ja ovat realistisia)



Jos kysessä on erikoiskuljetus, aktivoidaan ”Erikoiskuljetus”-kenttä klikkaamalla ja lisätään
erikoiskuljetusnumero sille varattuun kenttään. (Erikoiskuljetusluvassa mahdollisesti mainittujen
kapasiteettirajoitteiden kirjaus kuvan 12. yhteydessä)
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Kuva 8



Seuraavaksi valitaan ”Reitti”-välilehdeltä haluttu reitti, joko kartasta valitsemalla tai
listaustoiminnolla (kuva 8). Valmis reitti voidaan tallentaa reittipohjiin myöhäisempää käyttöä
varten
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Kuva 9



Pakolliset kalustotiedot on merkitty tähdellä (kuva 9). (Kalustotiedot voidaan täyttää myös
”Aikatiedot”–välilehden tietojen syöttämisen jälkeen, mutta ennen aikatietojen syöttämistä on
täytettävä vähintään jarrupainonopeus ajoajanlaskentaa varten.)



Muutospaikkoja pystyy lisäämään vasta, kun aikatiedot on syötetty. Lisää muutospaikka -toiminto
mahdollistaa kalustotietojen ja liikennöintitavan (juna/vaihtotyö) muuttamisen liikennepaikoilla,
joille on lisätty pysähdysaikaa. (Liikennöintitavan muutos tehdään ”Aikatiedot”-välilehdellä, kts.
Kuva 10b)



”Kalustotiedot”-välilehdellä voi tallennettuun hakemukseen lisätä kokoonpanotietoja (Huom! Myös
hyväksytyn ratakapasiteetin osalta kokoonpanotietoja voi tällä toiminnalla lisätä/muokata).
Kokoonpanotietojen lisäys/muokkaus tapahtuu ”Luo kokoonpano”-toiminnon kautta. Tämä
toiminallisuus, sekä kokoonpanotietojen syöttämisen periaatteet, on tarkemmin kuvattu ” LIIKE
Pikakäyttöohje: kokoonpanotietojen syöttäminen”- dokumentissa.
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”Aikatiedot”- välilehdellä syötetään ensin lähtöaika ja sen jälkeen LIIKE laskee arvion ajoajasta (kuva 10).
Ajoajanlaskenta ei ota huomioon esim. radan pituusgeometriasta tai pysähtymisistä johtuvien hidastusten
vaikutusta ajoaikaan. Aikataulun laatijan on tarkistettava, että aikataulu on realistinen ja lisättävä
pysähdysajat ja ajoajan lisät aikatauluun.

Kuva 10

Ajo- ja pysähtymisaikojen lisiä suositellaan käytettävän seuraavasti:
Ajoajan lisä 1 = ensisijaisesti käytettävä lisä, hidastus/jarrutus pysähdystä edeltävällä
liikennepaikkavälillä sekä liikennepaikan kohdalla ja kiihdytyksen aiheuttama lisä lähtöliikennepaikan
jälkeisellä välillä
Ajoajan lisä 2 = liikenteen harmonisointiin liittyvä ajoajan lisäys
Pysähdysaika = kaupallisen pysähdyksen aika, käytetään aina kun tarve pysähtyä liikennepaikalle (syynä
voi olla esim. kokoonpanomuutos, kuljettajan/henkilöstön tai vetokaluston vaihtuminen, jne)
Pysähdysajan lisä 1 = ensisijaisesti käytettävä lisä, liikennetilanteesta johtuva pysähdysaika
Pysähdysajan lisä 2 = ylimääräinen pysähdysaika (joka voidaan poistaa, kapasiteetin ollessa rajallinen)
Huom! Aikataulut on pyrittävä suunnittelemaan mahdollisimman realistisiksi ja toteutumiskelpoisiksi, myös
pysähtymiskäyttäytymisen osalta. Pysähdykseen liittyvät hiljennykset ja kiihdytykset huomioidaan ajoajan
lisää käyttämällä. Turhat pysähdykset on aikatauluista karsittava pois.


Tässä vaiheessa on mahdollista tallentaa aikataulu.
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”Aikatiedot”- välilehdellä varmistetaan myös että liikennöintimuoto on oikein. Vaihtotyö voi olla myös osa
junan aikataulua, kuten esimerkkikuvassa (Kuva 10b). Vaihtotyön ollessa osa junan aikataulua tulee
käsittelypaikka aktivoida muutospaikan yhteydessä. (Periaatteet vaihtotyökapasiteetin haun osalta kuvattu
tarkemmin dokumentissa: ”Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle”)

Kuva 10b

”Muut tiedot” –välilehdellä tarkastetaan reitin käyttämät liikennepaikkojen raiteet ja linjaraiteet (kuva 11).

Kuva 11


Liikennepaikkakohtaiset raidetiedot voidaan syöttää joko tällä välilehdellä tai myöhemmin luvussa
3.2 tarkasteltavassa raiteistonkäyttökaaviossa. Henkilöliikenteen junien aikataulujen kaupallisten
pysähdysten osalta on liikennepaikkojen raideteitojen oltava oikein. Nämä raidetiedot välittyvät
suoraan Matkustaja Info-järjestelmiin ja edelleen laiturinäyttöihin ja kuulutuksiin.



Aina kun välilehtien tietoja päivitetään on muutos tallenettava. (paina: ”Tallenna”)
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Kuva 12



”Muut tiedot”-välilehdellä syötetään myös tarvittaessa liikennepaikkakohtaiset määrämuotoiset
kuljettaja-aikataulun huomautukset (kuva 12). Valitaan liikennepaikka ja kirjataan ”Huomautus”tekstikenttään, sekä lopuksi tallennetaan. (Liike:ssä toimii kopiointi Ctrl C ja liittäminen Ctrl V. Myös
hiiren vasen painike pohjassa vierittämällä voi aktivoida ”maalata” kaikki tai osan aikataulun
”Huomautus”-kentistä tiedon syöttöä varten).



Erikoiskuljetusluvassa mainitut, junan kulkuun vaikuttavat ja/tai sitä rajoittavat, tiedot kirjataan
liikennepaikkakohtaisesti ”Muut tiedot”-välilehdellä. (Sama huomautus voi koskea kaikkia reitin
liikennepaikkoja).



Huom! Liikennepaikkakohtaisia huomautuksia voi lisätä/muokata myös hyväksytyn kapasiteetin
osalta.
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3.1.

Aikataulun muokkaaminen graafiselta näytöltä

Kun aikataulu on tallennettu, sitä voidaan tarkastella graafisesti (kuva 12: ”Sulje ja näytä graafisesti”).


Graafinen tarkastelu on syytä tehdä aina, turhien konfliktien välttämiseksi.

Kuva 13

Aikatauluviivan luonnos piirtyy graafiseen aikatauluun pisteviivana (kuva 13). Käsittelyyn lähetettyjen ja
käsittelyssä olevien ratakapasiteettihakemusten aikatauluviivat näkyvät suunnittelugrafiikassa
samanlaisena pisteviivoina. Myönnettyjen kapasiteettien aikatauluviivat näkyvät grafiikalla yhtenäisinä
viivoina ja peruttujen kapasiteettien aikatauluviivat näkyvät yhtenäisinä vaalean harmaina viivoina.


Tällä näytöllä tarkistetaan, ettei suunniteltu aikataulu ole konfliktissa muiden aikataulujen tai
kapasiteettirajoitteiden kanssa (esim. ratatyö). Ratakapasiteettirajoitteet, ratatyöt, raiteiden
sulkeminen junaliikenteeltä, yms, näkyvät grafiikassa vaikutusalueensa kattavana harmaana
laatikkona. Rajoitetiedot Liikkeeseen on syötetty Jeti-järjestelmän kautta. Rajoitteita voi tarkastella
aktivoimalla rajoite grafiikalla ja tämän jälkeen yläpalkista valitsemalla ”Avaa rajoite”.
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Kuva 14

Omaa aikataululuonnosta voidaan muokata grafiikalla siirtämällä koko aikatauluviivaa tai sen osia
aikaisemmaksi tai myöhäisemmäksi. Koko aikatauluviivan siirto tapahtuu ”tarttumalla” hiirellä viivaan kiinni
liikennepaikkojen välillä ja vetämällä viivaa (kuva 14). Muutosten jälkeen valitaan aina ”Tallenna”.
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Kuva 15

Pysähdysten lisääminen tai pysähdysaikojen muuttaminen grafiikalla tapahtuu aktivoimalla aikatauluviiva
halutun liikennepaikan kohdalla ja pysähdysajan asettaminen hiirellä vetämällä (kuva 15). Muutosten
jälkeen valitaan aina ”tallenna”.
Graafisen aikatauluviivan tarkastelun yhteydessä varmistetaan aikatauluviivan yhteen sopiminen muun
liikenteen kanssa. Tarkastelussa huomiodaan myös kohtaus- ja linjaraiteiden määrä, sekä käytettävän
rataosan suojastus.
Graafisen tarkastelun yhteydessä on huomioitava, että grafiikalla näkyvät vain valitun aikataulukauden
junat. Tämä on syytä pitää mielessä ennen kaikkea aikataulukauden vaihdosten ja muutosajankohtien
yhteydessä. Aikataulut, jotka jotka ylittävät vuorokauden vaihteen (eli ovat kulussa keskiyöllä), eivät näy
grafiikalla tarkasteltaessa uutta alkavaa vuorokautta vaan näytöllä täytyy valita näkymään myös osin
edellinen vuorokausi.
Esim. muutosajankohdan ollessa 13.2., täytyy suunnittelugrafiikalle selata näkyviin myös tunti 12.2.
vuorokauden osalta, jotta 12.2. lähteneet yöjunat saadaan grafiikalle piirtymään 13. päivän puolelle.
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3.2.

Raiteistonkäyttökaavio



Raiteistonkäyttökaavioon päästään valitsemalla suoraan aikataulun graafisesta näkymästä
tarkasteltava liikennepaikka ja klikkaamalla alas ilmestyvää linkkiä (kuva 15: Juurikorpi):



Raiteistonkäyttökaaviot voi avata myös vasemmalta pystyvalikosta, josta avautuvasta ikkunasta
pääsee valitsemaan tarkasteltavaksi halutun liikennepaikan ja ajankohdan.

Kuva 16

Kaaviosta nähdään, mitä raidetta kapasiteetin on suunniteltu liikennepaikalla käyttävän. Palkin pituus
kertoo raiteen varauksen keston. Palkkia voidaan siirtää raiteelta toiselle vetämällä palkki halutulle raiteelle
(Kuva 16). Kun raide on valittu, painetaan tallenna.
Ylhäällä olevien kaksoisnuolien avulla voidaan liikkua ajassa eteen tai taaksepäin. Raidenäkymästä valitun
junan (tai vaihtotyön) aikataulun reitin liikennepaikkojen välillä voi liikkua alhaalla olevilla nuolilla.
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Merkkien selityksiä:
Aikataulun reitti, joka ei ole mahdollinen valitulle liikennepaikan raiteelle aikataulun mukaiselta
linjaraiteelta, merkitään kieltomerkillä, jossa on nuoli vasemmalla. Aikataulun reitti, joka ei ole mahdollinen
valitulta liikennepaikan raiteelta aikataulun mukaiselle linjaraiteelle, merkitään kieltomerkillä, jossa on
nuoli oikealla. (kuva 17)

Kuva 17

Aikataulun reitillä, jonka lähtö- tai määräpaikkana tarkasteltava liikennepaikka on, ei ole
raiteistonkäyttökaaviossa saapumis- tai lähtöaikaa. Nämä aikataulut merkitään puolen minuutin palkilla,
jossa on lähtöä tai saapumista osoittava nuoli (kuva 18). Raiteelle seisomaan jäävä juna, muu yksikkö tai
kalusto ei siis jää muutoin näkymään raiteistonkäyttökaaviossa!

Kuva 18
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4. Aikataulun kopiointi


Valitaan alhaalla olevasta vaakavalikosta ”Kiireellinen kapasiteettimuutos” ja pystyvalikosta
”Aikataululistaus”.



Tarkistetaan, että oikea aikataulukausi on valittuna ja painetaan ”Hae aikataulut” (kuva 19).



Hakutapoja on monia. Esim. haku junanumeron tai junatyypin mukaan. Vaihtoehtoisesti voi aloittaa
hakukriteerillä ”Liikennepaikka reitillä” ja kohdentaa hakua muilla kriteereillä (juna nro, lähtöaika
jne).

Kuva 19
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Valitaan aikataululistalta aikataulu, joka halutaan kopioida (kuva 19) ja painetaan ”Avaa aikataulu”.
(Aikataulu aukeaa myös suoraan listalta, hiiren vasemman tuplapainalluksella)

Kuva 20



Aikataulun avauduttua painetaan ”Kopioi” (kuva 20).
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Kuva 21



Jotta aikataulu kopioituu ja voidaan tallentaa, täytyy aikataulusta muuttaa vähintään junanumero
ja/tai kulkupäivämäärä(t) (kuva 21).



Tarkistetaan aikataulun kaikkien välilehtien tiedot ja korjataan siltä osin kuin tietoja tarvitsee
muuttaa ja tallenetaan. Aikataulun suunnittelu on kuvattu tarkemmin luvussa 3.



Seuraavaksi valitaan ”Sulje ja näytä graafisesti”. Suunnittelugrafiikalla tarkastetaan, ettei
aikatauluviiva ole konfliktissa muiden aikataulujen tai rajoitteiden (esim. ratatyö) kanssa ja ettei
aikataulussa ole turhia pysähdyksiä. (Jos konflikti esiintyy, lue luku 3.1)



Tämän jälkeen edetään tarvittaessa raiteistonkäyttökaavioon luvun 3.2 mukaisesti.



Sen jälkeen voidaan lähettää hakemus (katso hakemuksen lähettäminen ohjeen sivulta 6).
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5. Myönnetyn kapasiteetin peruminen


Valitaan alhaalla olevasta vaakavalikosta ”Kiireellinen kapasiteettimuutos” (kuva 22)



Valitaan pystyvalikosta ”Aikataululistaus” (”Perumisten tarkastelu”- valinnan takaa voidaan
tarkastella jo peruttuja kapasiteetteja)

Kuva 22



Valitaan hakulistalta ratakapasiteetti, joka halutaan perua ja painetaan ylhäältä ”Peru juna(t)” –
nappia

23 (23)
01.06.2017



Valitaan avautuvasta ikkunasta perumisen syy, voimassaoloaika ja laajuus (kuva 23).
Osaväliperuminen on myös mahdollista (vaihtotyötä lukuun ottamatta).



Jos kyseessä on osaväliperuminen, käytetään ”Perumisen laajuus” –valikkoa. Ko. valikosta avautuu
aikataulun koko reitti, josta voidaan hiirellä maalaamalla valita peruttava osuus.

Kuva 23



Painetaan ”Vahvista peruminen”



Ikkunan sulkemisen jälkeen aikataululistaukseen ilmestyy perutun kapasiteetin perään stop-merkki.
(Huom: stop-merkki tarkoittaa, että kyseinen kapasiteetti on joko peruttu tai osaväliperuttu.)



Tehtyä perumista pääsee tarkastelemaan aikataululistaukselta valitsemalla kyseisen aikataulun ja
painamalla ylhäältä "Näytä perumiset".

