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kahta kuu
ukautta enne
en liikennöin
ntiä, on ratak
kapasiteetin hakija velvolllinen tarkisttamaan, ettei
haettu ra
atakapasiteettti ole konflikktissa tarken
ntuneen ratattyövaraukse n kanssa.
etin hakija on
n velvollinen
n suunnittelemaan hakem
mansa aikataulut niin, etttä
Kiireellissen kapasitee
on ottanu
ut huomioon
n suunnittelu
ugrafiikalla näkyvän aiem
mmin myönneetyn kapasite
eetin sekä
ratatyöva
araukset liike
ennevaikutukksineen.
Kiireellissen ratakapassiteettihakem
muksen raide
etiedot on myös
m
täytettäävä hakemustta
lähetettä
äessä. LIIKE--järjestelmäään on syötettty oletusraidetiedot LIIKE
E-pääkäyttäjjien toimesta
a,
mutta joss ratakapasitteetin hakija haluaisi käy
yttää liikenne
epaikalla jotaakin tiettyä raidetta,
r
on
hänen itsse syötettävä
ä tieto ratakaapasiteettiha
akemukseen.. Hakemusta lähetettäesssä on myös
varmistetttava raiteisttonkäyttökaaaviosta, etteii juna ole kon
nfliktissa eri liikennepaik
koilla aiemm
min
myönnetttyjen aikatau
ulujen kansssa. Operatiiviisessa liikenn
netilanteessaa liikenteeno
ohjaaja voi
kuitenkin
n joutua muu
uttamaan suu
unniteltua ra
aiteistonkäytttöä.
ntää haetun kkiireellisen ratakapasitee
r
etin, jos hakeemuksessa tarkoitettuun
n
Liikennevvirasto myön
käyttöön on osoitetta
avissa riittävvästi ratakapa
asiteettia. Jo
ollei rautatiellain erityissä
äännöksistä
muuta jo
ohdu, kiireelliinen ratakap
pasiteetti myönnetään sittä ensin hakeeneelle.
Liikennevvirasto antaa
a päätöksenssä ratakapassiteettihakem
mukseen viim
meistään viiden työpäivän
n
kuluessa hakemuksen
n jättämisesttä. Kiireellisen ratakapas
siteetin käsitttelystä vasta
aa virka-aika
ana
averkon käytttö -yksikkö ja
a virka-ajan ulkopuolellaa rataliikenne
ekeskus.
Liikennevviraston rata
Kiireellississä esim. ka
aluston vikaaantumisista johtuvissa
j
ka
apasiteetin hhakutilanteisssa on hyvä
soittaa ka
apasiteetin käsittelijälle,
k
, jotta kapasiiteetti saada
aan hyväksytt
ttyä ilman ko
ohtuutonta
viivästystä.
2.6

Rata
akapasiteetiin peruminen
n ja uudellee
en hakemine
en
Ratakapa
asiteetti on peruttava
p
maahdollisimma
an nopeasti, mikäli hakijaa ei tarvitsek
kaan
varaamaa
ansa ratakap
pasiteettia. LLisäksi rataka
apasiteetti on peruttava jja haettava uudelleen,
u
jo
os
myönnettyn aikataulu
un:
1
2

3
4
5

Aikattiedot tai reittti muuttuvaat.
Kapa
asiteetti haettaan uudelleeen myös, mik
käli juna on lähdössä alkkuperäiseltä lähtöpaikaltaan yli 120 min aikataulustaa
a
an myöhässä
ä tai juna haluttaisiin laitttaa liikkeellle yli 30 min
enne
en sen virallissta lähtöaikaaa. Matkan aiikana tapahttuvien myöhäästymisten tai etuajassa-kulun
n takia tulee kapasiteettii hakea uude
elleen, jos on olemassa risski, että sam
malla junanume
erolla liikkuisi kaksi junaaa samaan aikaan.
Nope
eusprofiili, ja
arrupainonop
peus tai jarru
ulaji muuttuu
u (vaikuttaa kkuljettaja-aikatauluun) (ks.
alla esimerkki
e
1).
Liikennöintitapa (juna vs. vai htotyö) muu
uttuu.
Pysähtymiskäyttä
äytyminen m
muuttuu.

Esimerkk
ki 1: Nopeusp
profiili
Nopeusp
profiilitieto va
aikuttaa kulj ettaja-aikata
auluun tulosttuviin Sn-tieetoihin. Jos kapasiteetti
k
o
on
haettu ak
kselipainolla 16t, mutta ttodellisuudesssa junan akselipaino oliisikin 20t, niiin kuljettaja-aikataulu
uun tulostuu liian suuri S
Sn-tieto infra
an salliman nopeuden
n
olle
lessa alhaisempi kuin jun
nan
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jarrupain
nonopeus. Essim. infran saallimat nopeudet 16t =60
0km/h ja 20tt =40km/h ja
a junan
jarrupain
nonopeus 80km/h => Rii ppuen valitu
usta nopeusp
profiilista, kuuljettaja-aika
atauluun
tulostuu joko 60km/h
h tai 40km/h
h.
Voimassa
a olevan aika
ataulun voi p
perua joko ko
okonaan tai osaväliltä.
o
Peerumisen voii suorittaa
operaatto
ori omista ta
arpeista johtu
uen tai Liiken
nnevirasto viiranomaissyi
yistä (esimerkiksi rataverkon su
uorituskyvyn
n heikkenemiinen) johtuen
n. Peruminen
n astuu voim
maan välittöm
mästi ilman
erillistä hyväksyntäp
h
rosessia. Mikkäli peruttu juna
j
halutaan uudelleen kulkuun, tulee siitä tehdä
uusi kapa
asiteettihake
emus ja lähetttää se Liikennevirastolle
e käsiteltävääksi.

3

Ra
atakapa
asiteetin hakuun liitty
yvät ka
audet

3.1

Rata
akapasiteetiin hakeminen aikataulukkautta varten
Hakijan tulee
t
mahdolllisuuksiensaa mukaan ilm
moittaa aikattaulukauden hakemisen yhteydessä
y
myös tule
evat aikataulumuutoksett haettavan aikataulukau
a
den aikana. Aikataulusuunnittelujärjestelm
mä Viriaton Suomi-versio
S
ota käytettäe
essä, tulevien
n muutoksienn ilmoittamisessa voidaa
an
apuna kä
äyttää ns. ala
akausia ja/ta i ns. juniin liiittyviä voima
assaolotietojja.
teen liittyvie
Liikennevviraston rata
averkon käytttö -yksikkö määrittelee
m
aikataulukaut
a
en alakausien
n
alkamis- ja loppumisajankohdat jja tunnistetie
edot hakijoid
den esittämieen toiveiden perusteella..

Kuva 1.
VE1

VE2

Kuva 2.

Aikata
aulukausi ja a
alakaudet vuonna 2014

Aikataulukau
A
usi vuosi x
ju
una 49: hki--tpe, ma-su, 13:06-14:52
ju
una 173: hki--tpe, ma-su, 114:06-15:52
ju
una 175: hki--tpe, ma-su, 115:06-16.52
A
Alakausi
1 (=kevät)
Alakausi 2 (=kesä)
ju
una 49: (sam
ma kuin yllä) juna 49: 13:06-14:57
ju
una 173:(sam
ma kuin yllä) juna 173: 14:06-15:57
1
juna 175: 15:06-16:57
1

Alakausi 3 (=syksy)
juna 49: ((sama kuin yllä)
juna 173:(ssama kuin yllä)
juna 175:(ssama kuin yllä)

Esimerrkki aikataulu
ukauden ja alakausien
a
muutoksista.
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Esimerkk
kikuvassa 2 on
o kuvattu ko
olmen Hki–Tpe-välin juna
an aikataulu karkealla tasolla. Vaihto
oehdossa 1 rautatieyritys ei tiedä vvielä tulevallle kaudelle kohdistuvia m
muutoksiaan ja hakee kok
ko
aikataulu
ukaudelle x ratakapasiteeettia samoilla aikataulullla ja samoillaa kulkupäivilllä. Vaihtoehdossa 2 rautatieyriitys tietää, etttä kesän rattatöistä johtu
uen tietyn rattaosan aikattauluja on
muutetta
ava kesän aja
aksi, minkä taakia ko. alak
kauden junat on haettu errilaisilla aika
atauluilla.
3.2

nnöllisen liikenteen rata
Sään
akapasiteetiin muutokse
en hakeminen
een ratakapassiteetin muu
utoksen hake
emisessa on m
mahdollista hakea
Säännölllisen liikente
muutoksia myönnetty
yyn ratakapaasiteettiin se
euraavaa muutoskautta ( =kahden perräkkäisen
muutosajjankohdan välinen kausi ) koskien ja//tai koko loppu aikatauluukautta koskiien.

3.3

Kiire
eellisen rata
akapasiteetin hakeminen
n
Kiireellisstä ratakapassiteettia voi h
hakea vain kuluvan muuttoskauden siisälle tai seuraavaan muu
utoskauteen ko. muuto
oskautta kosskevan jakopäätöksen julkaisun jälkeeen.

Kuva 3.

Operaattorit voivatt hakea kiiree
ellistä rataka
apasiteettia kkahden
ksen välisenä
ä aikana (pää
ätökset voivatt olla joko aik
kataulukaud
den
kapasiiteettipäätöks
tai muutosajankoh
hdan päätökssiä.)

Museoliik
kenteen harjoittaja voi haakea ratakap
pasiteettia sä
äännöllisen lliikenteen muutosajankohdista riippumatta, kuitenkin aaikaisintaan neljä
n
kuukau
utta ennen aiiottua liikenn
nettä.
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4

Tie
etosisä
ältövaattimukseet

4.1

Rata
akapasiteetttihakemukse
en tekemisee
en liittyvät taustatiedot
t
(=masterdaata)
asiteetin hak
kemiseen liitttyvän junien aikataulujen
n suunnitteluun yhdenmukaisuuden
Ratakapa
varmistamiseksi ratakapasiteetin
n hakijoiden tulee
t
käyttää
ä Liikennevirraston julkaissemia aikataulusuunnittelun tau
ustatietoja (kks. luku 2.1). Ajantasaiset tiedot ovatt saatavissa LiikenneL
viraston Internet-sivu
paitsi säännöllisen ratak
ujen kautta, p
kapasiteetin hhakemisessa
a käytettävä
aikataulu
usuunnittelujjärjestelmä V
Viriaton massterkanta, jok
ka lähetetäänn tarvittaessa säännöllisen
kapasitee
etin hakijalle
e. Kapasiteettin hakemise
een liittyviä taustatietoja ovat:
-

Junanumeroiden jakaminen eeri toimijoide
en kesken
Kalusstotiedot/vetturitiedot (kääyttöönottollupa + jarrup
painot eri jarrrulajeille G, P ja R)
Viriatton masterdata (Liikenneeviraston ylläpitämä Viriaton masterrkanta ja siihen liittyvä errillinen
n muutoslista
a)

Rautatiey
yritykset voiv
vat esittää L iikenneviraston rataverkon käyttö -ykksikölle muu
utosehdotukssia
Viriaton masterdataa
m
an liittyen (essim. tarve lissätä uusi vetu
urityyppi). Liiikennevirastto selvittää
muutoste
en vaikutukset, tekee pääätökset tehtä
ävistä muuto
oksista ja tieddottaa niistä
ä kaikkia
osapuolia
a, joita asia koskee.
k
LIIK En masterda
atan ajantasa
aisesta ylläpiidosta huole
ehtivat LIIKEjärjestelm
män pääkäytttäjät.
4.2

Hakemuksen pe
erustiedot
LIIKE-tie
etojärjestelm
mä huolehtii aautomaattise
esti pakollistten perustiettojen syöttäm
misestä
ratakapasiteettihakem
muksen yhteeydessä. Tälllaisia tietoja
a ovat esim. rrautatieyrityksen nimi,
yrityksen yhteyshenkilö yyhteystietoin
neen sekä aik
kataulukausi ja/tai alakau
usi, muutos-rautatiey
ajankohta, tai päiväm
määrä, jota haakemus kosk
kee.

4.3

Juniien aikataulu
utiedot
yrityksen tullee ratakapassiteettihakem
muksessaan antaa junista
ta seuraavat tiedot:
Rautatiey
Junan pe
erustiedot:
- junan
numero
- junattyyppi (ks. Viiriaton masteerdata, linkitttyy LIIKE-jä
ärjestelmässää ylätason kä
äsitteeseen juj
nalajji esim. kaukoliikenne, lä hiliikenne, ta
avaraliikenne
e)
- lähiliiikenteen linjjatunnus
- junan
n jarrupainon
nopeus (suu rin sallittu nopeus) [km//h]
- veturrit (tyyppi ja lkm)
- junan
n jarrulaji (G,P,R)
- junan
n nopeustaso
oluokka (nop
peusprofiili) (ks. Viriaton masterdata )
- junan
n pituus(max
x) [m]
- junan
n paino(max) [t]
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Junan aikkataulutiedott:
- aikattaulun voima
assaoloaika ((ks. Viriaton masterdata)
- junan
n kulkupäivät (ks. Viriato
on masterdatta):
- säännöllisen liiikenteen kullkupäivät
- joss juna liikenn
nöi myös mu
uulloin kuin sen
s säännölliisinä kulkupäivinä, tulee
ilm
moittaa junan
n kulkupäivä
ät päivämääräkohtaisestii
- junan
n lähtö- ja määräpaikka ssekä liikenne
epaikat junan
n reitillä (ks. Viriaton masterdata)
- lähtö
öaika [hh:mm
m:ss]
- ilm
moitetaan ka ikilla aikatau
ulussa ilmoittetuilla liikennnepaikoilla pois lukien
mä
ääräpaikka
- saapumisaika [hh
h:mm:ss]
- ilm
moitetaan niiillä liikennep
paikoilla, joilla juna pysähhtyy
- mä
ääräpaikalla ilmoitetaan vain saapum
misaika
- pysähtymistyypp
pi (syy) (ks. V
Viriaton mastterdata)
- liiken
nnöintitapa (juna/vaihtot
(
työ)
Rautatiey
yritys voi ede
ellä kuvattuj en tietojen liisäksi toimittaa myös seuuraavat juna
aa koskevat
tiedot:
- käyte
etty pelivara (%)
- junan
n toivottu/so
ovittu raideti eto aikataulu
ussa esitetyiillä liikenneppaikoilla
- mahd
dolliset kalusstomuutokseet junan käytttämällä reitiillä
- junan
n aikataulun jousto
- ku
uinka paljon jjunan aikataulun liikenne
epaikkojen läähtö- ja saap
pumisajoissa
a
on
n joustovaraaa
- etusiijaisuusjärjesstyksen luokkka
- muutt liikennettä koskevat tieedot

