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Ylikuormittuneen rautatiereitin ensisijajärjestys 

 

 

Ylikuormittuneen rautatiereitin etusijajärjestys – Uuden etusijajärjestyksen kehittämi-

nen. Väylävirasto. Helsinki 2020. Väyläviraston julkaisuja 63/2020. 97 sivua ja 5 liitettä. 

ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-828-1. 

Avainsanat: aikataulusuunnittelu, ratakapasiteetti 
 

Tiivistelmä  

Rautateiden monitoimijaympäristössä usea liikennöitsijä käyttää rautateiden 

ratakapasiteettia omaa liikennettään varten. Tällöin on mahdollista, että liiken-

nöitsijöiden kapasiteettitarpeet ovat keskenään ristiriidassa siten, että jotkin 

rautatiereitit ylikuormittuvat ja kapasiteettia ei riitä kaikille junille. Tällöin rata-

verkon haltijan on ratkaistava mitä liikennettä rataosalla ajetaan. Näitä tilan-

teita varten esitetään tässä selvityksessä uudistettu ylikuormittuneen rauta-

tiereitin etusijajärjestys.  

 

Selvityksessä käydään läpi etusijajärjestyksen muodostamisen lähtökohdat, 

lainsäädäntö ja nykyinen etusijajärjestys. Uuden etusijajärjestyksen muodosta-

miseksi esitetään työssä tehty eurooppalainen benchmark-tutkimus, ja käydään 

läpi laaja joukko mahdollisia priorisointikriteerejä. Työn aikana järjestettiin kes-

kustelutilaisuuksia ratakapasiteettiin liittyville tahoille. Pääosin nykyiseen etu-

sijajärjestykseen ollaan tyytyväisiä, mutta se on monin osin epäselvä ja tulkin-

nanvarainen. Monimutkaistuvien kiistatilanteiden ratkaiseminen toimijoiden ja 

junaliikenteen määrän kasvaessa edellyttävät etusijajärjestyksen eli ns. priori-

teettisääntöjen uudistamista. 

 

Työssä esitetään etusijajärjestysmallia, jossa junien priorisointi on erilainen 

reittiprofiilista riippuen. Junat jaetaan mallissa kategorioihin, joiden välille sa-

moin kuin niiden sisälle rakennetaan etusijajärjestys. Lisäksi suositellaan käy-

tettäväksi kapasiteettikiintiöitä, joilla turvataan alemman prioriteetin junille riit-

tävä määrä kulkuteitä. Lisäksi työssä suositellaan etusijajärjestyksen tarkenta-

mista kapasiteettikiintiöiden osalta vuosittain ennakkosuunnitteluprosessin yh-

teydessä.  

 

Kokonaisuutena uusi etusijajärjestys ei muuta merkittävästi nykyistä eri juna-

tyyppien kapasiteetin käytön tasapainoa, sen tarkoituksena on ennen kaikkea 

mahdollistaa liikenteen ja rautatieverkoston tasapainoinen kehittäminen. 
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Prioritetsordning för en överbelastad järnvägslinje – Utveckling av en ny prioritets- 

ordning. Trafikledsverket. Helsingfors 2020. Trafikledsverkets publikationer 63/2020. 

97 sidor och 5 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-828-1. 

 

Sammanfattning  

I en järnvägsmiljö med flera aktörer använder flera operatörer bankapaciteten 

på järnvägarna för egen trafik. I så fall är det möjligt att kapacitetsbehoven hos 

operatörerna sinsemellan är motstridiga på så sätt att vissa järnvägslinjer över-

belastas och kapaciteten inte är tillräcklig för alla tåg. I detta fall ska bannäts-

förvaltaren avgöra vilken trafik som körs på banavsnittet. För dessa situationer 

presenteras i denna studie en reviderad prioritetsordning för en överbelastad 

järnvägslinje.  

 

Utredningen omfattar en genomgång av utgångspunkterna för bildandet av 

prioritetsordningen, lagstiftningen och den nuvarande prioritetsordningen. Den 

europeiska benchmark-studie som gjorts i arbetet presenteras och en stor 

mängd potentiella prioriteringskriterier gås igenom för att bilda den nya 

prioritetsordningen. Under arbetet ordnades diskussionstillfällen för aktörer 

med anknytning till bankapaciteten. I huvudsak är man tillfredsställd med den 

nuvarande prioritetsordningen, men den är oklar och öppen för tolkning i många 

avseenden. Avgörande av tvister som är allt mer komplexa på samma gång som 

antalet aktörer och tågtrafikvolymen ökar förutsätter revidering av prioritets-

ordningen, det vill säga de så kallade prioritetsreglerna. 

 

I arbetet framställs en prioriteringsmodell, där prioriteringen av tåg varierar 

beroende på linjeprofilen. I modellen delas tågen in i kategorier och en prioritets-

ordning byggs mellan dessa och också inom dem. Därtill rekommenderas det att 

kapacitetskvoter används, med vilka tillräckliga farvägar tryggas för tåg med 

lägre prioritet. I arbetet rekommenderas därtill att prioritetsordningen vad 

gäller kapacitetskvoter årligen preciseras i samband med förhandsplanerings-

processen.  

 

Sammantaget ändrar den nya prioriteringen inte den nuvarande balansen i 

kapacitetsutnyttjandet för olika tågtyper i betydande grad, dess främsta syfte 

är att möjliggöra en balanserad utveckling av trafiken och järnvägsnätet. 
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Prioritisation of a congested rail route - Development of new prioritisation. Finnish 

Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2020. Publications of the FTIA 63/2020. 

97 pages and 5 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-828-1. 

 

Abstract  

In the railway environment of many operators, several transport operators use 

the rail capacity of the railways for their own transport services. In this case, it 

is possible that the capacity needs of the transport operators will be conflicted 

so that some rail routes will become congested and there will not be enough 

capacity for all trains. In this case, the rail infrastructure manager shall decide 

which traffic is to be driven on the track section. For these situations, revised 

prioritisation of a congested rail route is presented in this report.  

 

The report examines the starting points and relevant legislation for the 

establishment of the prioritisation, as well as the current prioritisation. In order 

to establish new prioritisation, a European benchmark study is presented in the 

report, along with a wide range of possible prioritisation criteria. During the 

study, discussion events were organised for the interested operators regarding 

rail capacity. Operators are mainly satisfied with the current prioritisation, but it 

is in many respects unclear and open to interpretation. Resolving complex 

disputes as the number of operators and train services increases requires a 

reform of the prioritisation, i.e. so-called priority rules. 

 

The work presents a prioritisation model in which the prioritisation of trains is 

different, depending on the route profile. In the model, trains are divided into 

categories between which, as well as within them, prioritisation is constructed. 

Capacity quotas are also recommended to secure a sufficient number of routes 

for lower priority trains. In addition, the work recommends specifying the 

prioritisation for capacity quotas annually in connection with the advance-

planning process.  

 

Overall, the new prioritisation does not significantly change the current balance 

of capacity utilisation of the different train types, which is primarily intended to 

enable the balanced development of transport and the rail network. 
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Esipuhe  

Väylävirasto vastaa Suomen valtion rataverkon haltijana rautateiden liikenne-

suunnittelun ja ratakapasiteetin jaon periaatteista. Ylikuormittuneen rautatie-

reitin etusijajärjestys on yksi keskeisistä ratakapasiteetin jakoon vaikuttavista 

periaatteista. Tässä selvityksessä laadittiin uudistettu versio tästä etusijajärjes-

tyksestä. 

 

Selvityksen on laatinut Väyläviraston toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.  

Väylävirastolta selvityksen tekoon osallistuivat projektiryhmässä Antti Lautela 

(tilaajan projektipäällikkö) sekä Laura Aitolehti, sekä asiantuntijoina Jukka Ronni 

ja Joni Tefke. Ramboll Finland Oy:stä työhön osallistuivat Lauri Räty (projekti-

päällikkö 1.7.2020 asti), Aki Mankki (projektipäällikkö 2.7.2020 alkaen) ja Antti 

Salminen. Ramboll Group:sta kansainvälisen katsauksen tietojen kokoamiseen 

ja analyysiin osallistuivat asiantuntijoina myös Sanna Sorvoja, Tove Møller,  

Jonathan Witte ja Hinrich Brümmer. Lisäksi selvityksen työpajatyöskentelyyn 

osallistui rautatieoperaattorien osalta VR-Yhtymä Oy:n, Fennirail Oy:n ja Operail 

Finland Oy:n edustajia sekä lisäksi LVM:n, HSL:n,  Traficomin ja Finrailin edustajia. 

 

Helsingissä joulukuussa 2020 

 

Väylävirasto 

Väylien käyttöpalvelut -osasto  
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1  Johdanto  

1.1  Selvityksen tausta ja tavoitteet 

Ratakapasiteetilla tarkoitetaan raideliikennelain (1302/2018) mukaan mahdolli-

suutta käyttää rataverkkoa ja laatia aikatauluja rataverkolla liikennöitäville rei-

teille. Liikennöinti valtion rataverkolla edellyttää rataverkon haltijan eli Väylä- 

viraston rautatieliikenteen harjoittajalle myöntämää ratakapasiteettia.  Rata- 

kapasiteetin voi määritellä myös niin, että se on rataverkon ominaisuuksista joh-

tuvaa aikaan sidottua rautatiereitin junaliikenteen välityskykyä. Tässä selvityk-

sessä rataverkolla tarkoitetaan Suomen valtion rataverkkoa. Valtion rataverkon 

haltijana toimii Väylävirasto, joka siten vastaa myös ratakapasiteetin jakami-

sesta. Selvitys ei käsittele muuta rataverkkoa, kuten satama- ja tehdasalueiden 

rataverkkoa eikä yksityisraiteita 

 

Väylävirasto julkaisee aikataulukausittain raideliikennelain mukaisen verkko-

selostuksen ratakapasiteetin hakijoita varten. Verkkoselostuksessa kuvataan 

valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamis-

menettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja niiden hinnoittelu sekä ra-

tamaksun määräytymisperusteet.  

 

Säännöllistä liikennettä varten ratakapasiteettia haetaan vuosittain viimeistään 

kahdeksan kuukautta ennen aikataulukauden alkua. Aikataulukauden aikana 

uutta ratakapasiteettia tai ratakapasiteetin muutosta voi säännöllistä liiken-

nettä varten hakea myös ennalta määriteltyinä muutosajankohtina edellyttäen, 

että muutos ei vaikuta muille ratakapasiteetin hakijoille jo myönnettyyn rataka-

pasiteettiin. Muutosajankohdat määritellään verkkoselostuksessa. Säännölli-

sen liikenteen lisäksi ratakapasiteettia on mahdollista hakea muutosajankohtien 

välillä kiireellisenä ratakapasiteettina tilapäistä, lyhytkestoista ja vaihtelevaa 

liikennöintitarvetta varten. Matkustajajunien aikataulut haetaan pitkälti sään-

nöllisen liikenteen vuosihauissa, mahdollisuus säännöllisten aikataulujen muu-

toshakuihin ja kiireellisen ratakapasiteetin hakuihin on tärkeä etenkin tavara- 

liikenteen kannalta. Hakuprosessia esitetään kuvassa 1. 

 

Ratakapasiteetti on rajallista, sillä junia ei voi turvallisuussyistä ajaa maantie- 

liikenteen tavoin täysin peräkkäin. Ratakapasiteettia rajoittaa myös Suomen 

pääosin yksiraiteinen rataverkko, joka edellyttää junien kohtaamisen sijoitta-

mista ratapihoille tai kohtauspaikoille, joissa sivuraide mahdollistaa väistämi-

sen. Sujuva, aikataulunmukainen ja täsmällinen junaliikenne edellyttää, että 

myönnettävä ratakapasiteetti ei ole infrastruktuurin asettamat reunaehdot 

huomioiden ristiriidassa muulle liikenteelle varatun ratakapasiteetin kanssa.  

 

Raideliikennelain mukaan rataverkon haltijan on pyrittävä mahdollisuuksien 

mukaan täyttämään kaikki säännöllisen liikenteen ratakapasiteettia koskevat 

hakemukset ja sovittamaan keskenään ristiriidassa olevat kapasiteettihake-

mukset mahdollisimman hyvin yhteen. Mahdolliset ristiriidat vuosikapasitee-

tissa ratkaistaan yhteensovittamismenettelyssä asianomaisten hakijoiden 

kanssa käytävillä neuvotteluilla. 
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Jos rataverkon haltijan ei ole mahdollista ratakapasiteetin yhteensovittamis- 

menettelyn ja hakijoiden kuulemisen jälkeen jakaa ratakapasiteettia rautatie- 

reitillä hakijoita tyydyttävällä tavalla, rataverkon haltijan on ilmoitettava, että 

kyseinen rautatiereitti on ylikuormitettu. Rataverkon haltija voi tällöin päättää 

rautatiereitin tai sen osan etusijajärjestyksestä, jonka mukaisesti määrätty lii-

kennetyyppi voi saada etusijan ylikuormittuneen rautatiereitin kapasiteetin ja-

kamisessa. Etusijajärjestystä koskevat periaatteet julkaistaan verkkoselostuk-

sessa. 

 

Toistaiseksi säännöllisen liikenteen ratakapasiteettihakemukset on Suomessa 

voitu yhteensovittaa neuvottelumenettelyllä eikä rautatiereittejä ole tähän 

mennessä todettu ylikuormittuneiksi. Väylävirasto varautuu kuitenkin rautatie-

liikenteen lisääntymiseen ja uusien toimijoiden markkinoille tuloon selkeyttä-

mällä ylikuormitettuun rautatiereittiin liittyviä menettelyjä ja kehittämällä etu-

sijajärjestystä koskevia periaatteita tässä selvityksessä esitettävällä tavalla. 

Menettelyjen kehittäminen mahdollistaa tulevaisuuden monitoimijaympäris-

tössä priorisointia edellyttävien ristiriitojen ratkaisemisen objektiivisesti sekä 

rautatieliikenteen kehittämistä tukevalla tavalla. 

 

 

 

Kuva 1. Yksinkertaistettu kuvaus ratakapasiteetin hakemisesta. 

Ratakapasiteettihakemuksia priorisoitaessa on aina kyse niukkuuden jakami-

sesta, eli valinnoista, millaisille junille myönnetään ylikuormitustilanteissa kau-

pallisesti mielekästä ratakapasiteettia. Ratakapasiteetti lisääntyy vain infra-

hankkeiden, kuten lisäraiteiden rakentamisen ja turvalaitteiden uusimisen, 

myötä. Aikataulusuunnittelun ja priorisoinnin keinoin ratakapasiteettia ei voida 

lisätä, vaan mahdollistaa nykyisen infrastruktuurin tehokas käyttö. 
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Liikenteenharjoittajilla tulee olla riittävä varmuus ratakapasiteetin saatavuu-

desta. Samanaikaisesti lainsäädäntö edellyttää, että rataverkon haltijan tulisi 

ratakapasiteettia jakaessaan pyrkiä maksimoimaan asiakashyödyt nykyisestä 

henkilöliikenteen kokonaisuudesta, edistää uusien liikennepalveluiden synty-

mistä, vastata tavaraliikenteen kasvun haasteisiin sekä huomioida riittävästi 

elinkeinoelämän tarpeet kuljetusmahdollisuuksissa ja vahvistaa rautatiekulje-

tusten kulkumuoto-osuutta. Ratakapasiteetin jakoprosessissa myös ylikuormi-

tetulla rautatiereitillä viranomaisen tulee huomioida lähtökohtina ainakin: 

 

- Haettavan palvelun yhteiskunnallinen merkitys suhteessa kaikkiin  

muihin liikennepalveluihin 

- Toimijoiden välinen tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu 

- Riittävien liikennepalvelujen kehittäminen ja vastaaminen julkisen  

palvelun vaatimuksiin 

- Rautatiejärjestelmän tai joukkoliikenteen toimivuus 

- Rautateiden tavaraliikenteen edistäminen 

- Siirretystä tai hylätystä kapasiteetista liikennöitsijälle tai asiakkaalle  

aiheutuva haitta 

- Kunnossapitotoimien vaikutusten riittävä huomiointi. 

 

1.2  Toteutustapa ja menetelmät 

Tässä selvityksessä kartoitettiin etusijajärjestyksen kehittämistä ja tulevien rat-

kaisumallien muodostamista varten kansainvälisiä käytäntöjä ja tehtiin vuoro-

vaikutteista yhteistyötä rautatiealan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Sel-

vityksessä toteutettiin katsaus rautatieliikenteen etusijajärjestyksiin muissa 

maissa perehtymällä paikalliseen säädösperustaan, verkkoselostuksiin ja toi-

mintatapoihin. Lisäksi haastateltiin paikallisten rataverkon haltijoiden edustajia 

toimintatapojen kuvaamiseksi ja hyödynnettiin selvityksen laatineen konsultin 

kansainvälisten asiantuntijoiden paikallistuntemusta ja rautatiejärjestelmä-

osaamista. Etusijajärjestysten sisällön ohella selvitettiin, miksi menettelyt ovat 

muotoutuneet sellaisiksi kuin ne ovat, miten niitä on sovellettu käytännössä ja 

millaista kritiikkiä niitä kohtaan on esitetty. 

 

Vuorovaikutteista yhteistyötä harjoitettiin selvityksen teon aikana Väyläviras-

ton, LVM:n ja Finrailin sekä rautatieliikenteen harjoittajien kesken. Konsultin 

kansainvälinen asiantuntijaryhmä työskenteli tiiviissä yhteistyössä selvityksen 

havaintojen ja löydösten analysointivaiheessa sekä kehitettäessä Väyläviras-

tolle sopivia ratkaisuja. 

 

Työn aikana järjestettiin kolme työpajaa, joissa  

 määritettiin, mitä tekijöitä etusijajärjestyksessä tulisi painottaa ja mitkä 

tekijät rajoittavat ratkaisuita 

 kehitettiin ratkaisumalleja yhdessä sidosryhmien kanssa ja konkretisoi-

tiin rautatieliikenteen toimijoiden näkökulmasta keskeiset ratkaisuiden 

ominaisuudet 

 jaettiin tietoa selvityksessä käsiteltävistä kysymyksistä ja selvityksen 

sisällöstä. 
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Työpajatyöskentelyyn osallistui edustajia Väyläviraston eri osastoilta, Liikenne- 

ja viestintäministeriöstä, Finrailista, HSL:stä sekä Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficomista. Kahdessa osassa pidetyssä toisessa työpajassa kuultiin nykyisten 

ja markkinoille tulossa olevien liikennöitsijöiden näkemyksiä (VR-Yhtymä Oy, 

Fenniarail Oy ja Operail Finland Oy). Työpajat järjestettiin koronapandemiasta 

johtuen etäyhteyksin 7.5.2020, 2.6.2020 ja 4.6.2020 sekä 17.6.2020. 

 

Lisäksi uuden etusijajärjestyksen ensimmäisen luonnoksen valmistuttua sitä 

kommentoitiin vielä työpajoihin osallistuneiden tahojen toimesta keskusteluti-

laisuuksissa 9.11.2020 ja 20.11.2020, minkä johdosta etusijajärjestykseen tehtiin 

vielä joitain tarkennuksia. 

 

Selvityksen teon yhteydessä arvioitiin laajasti erilaisten kriteerien, kuten suuren 

junamäärän, hinnoittelun ja radan käyttötarkoituksen soveltuvuutta priorisoin-

nin kehittämiseen. Näin tuotettiin erilaisia skenaarioita ja ratkaisumalleja, joista 

muodostettiin ehdotus etusijajärjestyksen kehittämiseksi toimeenpanosuunni-

telman kera. Raportissa esitetään myös perusteluja, miksi joitakin kriteerejä tai 

kehityssuuntia ei nähdä tulevaisuuteen erityisen merkittävinä tai soveltuvina. 

 

1.3  Rautatiealan toimijat Suomessa  

Liikenne- ja viestintäministeriö LVM on liikennesektorin ja liikennepolitiikan 

ylin viranomainen Suomessa. Se on samalla rautateiden henkilöliikenteen toimi-

valtainen viranomainen lukuun ottamatta Helsingin seutua, jossa toimivaltainen 

viranomainen on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). LVM vastaa lii-

kennesektorin lainsäädännön valmistelusta.  Kotimaan henkilöliikenteessä on 

voimassa vuoteen 2024 saakka liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välinen 

käyttöoikeussopimus, jonka perusteella VR:llä on yksinoikeus HSL-alueen ulko-

puoliseen kotimaan henkilöliikenteeseen. Yksinoikeus koskee niitä rataosia, 

joilla VR nykyisin harjoittaa matkustajaliikennettä. Liikenne- ja viestintäministe-

riöllä ja VR:llä on sopimus henkilöliikenteen osto- ja velvoiteliikenteestä vuoden 

2020 loppuun saakka ja sopimuksen jatkosta neuvotellaan. Väylävirasto ja Tra-

ficom kuuluvat LVM:n hallinnonalaan ja LVM vastaa Traffic Management Finland 

Oy:n (ja Finrailin) omistajaohjauksesta.  

 

Väylävirasto on valtion rataverkon haltija ja vastaa sen kehittämisestä ja kun-

nostamisesta tieverkon ja vesiväylien ohella. Väylävirasto määrittelee ja julkai-

see verkkoselostuksen valtion rataverkosta aikataulukausittain. 

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL on raideliikenteen toimivaltainen 

viranomainen Helsingin seudulla. Muita toimivaltaisia viranomaisia LVM:n ja 

HSL:n lisäksi ei toistaiseksi ole. HSL tilaa lähijunaliikennettä Helsingin seudulla. 

HSL kilpailutti ensimmäistä kertaa vuosille 2021–2031 lähijunaliikenteen sopi-

muksen, ja kilpailutuksen voitti VR. Aiemmin VR on liikennöinyt yksinoikeudella 

HSL-lähijunia. HSL:n lähijunaliikenteelle on myönnetty yksinoikeus. Pääkaupun-

kiseudun Junakalusto Oy omistaa HSL-alueen junakaluston. 

 

Liikennöitsijät. Suomessa vuonna 2020 toimivat rautatieyritykset ovat VR-Yh-

tymä Oy (henkilö- ja tavaraliikenne), Fenniarail Oy (tavaraliikenne), Ratarahti Oy 

(vaihtotyö ratapihoilla) ja Aurorarail Oy (vaihtotyö ratapihoilla). Kesäkuussa 

2020 Traficom myönsi Operail Finlandille toimiluvan ja turvallisuustodistuksen. 
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VR-Yhtymä Oy on valtion 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Tällä hetkellä yh-

tiö liikennöi Suomen kaiken kaupallisen henkilöliikenteen ja lisäksi se liikennöi 

suurimman osan Suomen tavaraliikenteestä. Valtioneuvoston kanslia vastaa 

VR-Yhtymä Oy:n omistajaohjauksesta. 

 

Traffic Management Finland/Finrail Oy. Väylävirasto on hankkinut 1.1.2019  

alkaen kaikki rautatie-, tie- ja meriliikenteen liikenteenohjauspalvelut Traffic 

Management Finland Oy:ltä. Valtio omistaa Traffic Management Finlandin sata-

prosenttisesti ja LVM vastaa sen omistajaohjauksesta. Traffic Management  

Finland -konsernin sisällä rautatieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut tuottaa 

Finrail Oy -tytäryhtiö. Näin ollen Finrail hoitaa liikenteenohjauksessa operatii-

vista kapasiteetin jakoa. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonalalla ja vastaa liikenteen ja viestinnän sääntely-, lupa- ja viranomais-

tehtävistä. 

 

Rautatiealan sääntelyelin seuraa, valvoo ja edistää rautatiemarkkinoiden toi-

mivuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä. Ratakapasiteetin jakopäätök-

seen tyytymätön voi hakea oikaisua Rautatiealan sääntelyelimeltä. 



Väyläviraston julkaisuja 63/2020           14  

Ylikuormittuneen rautatiereitin ensisijajärjestys 

 

 

2  Etusijajärjestyksen muodostamisen lähtö-

kohdat 

2.1  Lainsäädännön muodostamat lähtökohdat 

Etusijajärjestyksen kehittämisen lähtökohtana toimivat EU-direktiivi 2012/34/ 

EU sekä raideliikennelaki (1302/2018). Lähtökohta kapasiteetin jakamiselle on 

rataverkon haltijalle direktiivin 45 artiklassa ja raideliikennelain 121 §:ssä esi-

tetty vaatimus pyrkiä mahdollisuuksien mukaan täyttämään kaikki ratakapasi-

teettia koskevat hakemukset. Etusijajärjestyksen näkökulmasta tätä lainsää-

dännön vaatimusta on tämän selvityksen puitteissa tulkittu niin, että myös prio-

risoitaessa ratakapasiteettia koskevia hakemuksia kaikkien hakemusten täyttä-

misen tulisi olla keskeisimpänä tavoitteena. Etusijajärjestystä koskevat säännöt 

on rakennettava ja niitä on sovellettava tavalla, joka palvelee tätä päätavoitetta.  

 

Direktiivin 47 artiklan ja raideliikennelain 120 §:n mukaan rataverkon haltijan on 

ilmoitettava rautatiereitti tai sen osa ylikuormittuneeksi, jos rataverkon haltija 

ei ole voinut jakaa ratakapasiteettia tyydyttävällä tavalla yhteensovittamis- 

menettelyn ja hakijoiden kuulemisen jälkeen. Rataverkon haltija voi todeta rau-

tatiereitin ylikuormittuneeksi myös, jos ylikuormittuminen aikataulukauden  

aikana on ilmeistä.  

 

Ratakapasiteettia ei ole tarjottava yksin etusijaisimman hakemuksen mukai-

sena, vaan rataverkon haltija voi tarjota hakijalle sellaista ratakapasiteettia, joka 

ei oleellisesti poikkea tämän hakemasta ratakapasiteetista, jos paras ratkaisu 

saavutetaan junan suunniteltua aikataulua muuttamalla. Siltä osin, kun aikatau-

luja muokataan etusijajärjestyksen soveltamisen yhteydessä, tätä työvaihetta ei 

tule sekoittaa siihen aikataulujen yhteensovitukseen, jota tehdään yhteistyössä 

ratakapasiteetin hakijoiden kanssa tilanteessa, jossa rautatiereittiä ei ole ollut 

tarpeellista julistaa ylikuormittuneeksi. 

 

Ilman ylikuormittuneeksi julistamista etusijajärjestystä ei tule soveltaa yhteen-

sovituksessa. On kuitenkin selvää, että koska etusijajärjestys toimii viimekäti-

senä liikenteen priorisointiperiaatteena tilanteessa, jossa kapasiteetti loppuu 

kesken, se voi vaikuttaa liikenteen suunnitteluun ja yhteensovitukseen myös 

prosessin aikaisemmissa vaiheissa. Tästä syystä prioriteettisääntöjen ei tule 

olla ristiriidassa rautatieliikenteen yleisten suunnittelutavoitteiden kanssa, ks. 

alla sekä luku 4.1.1. 

 

Direktiivi ja raideliikennelaki asettavat seuraavia edellytyksiä etusijajärjestyk-

selle: 

 rataverkon haltijan on otettava huomioon palvelun yhteiskunnallinen 

merkitys suhteessa kaikkiin muihin liikennepalveluihin 

 hakijoita on pyrittävä kohtelemaan mahdollisimman tasapuolisesti ja 

syrjimättömästi. 

 

Tämän lisäksi rataverkon haltija voi ottaa huomioon seuraavat asiat etusijajär-

jestyksen määrittelyssä: 

 riittävien liikennepalvelujen kehittäminen ja vastaaminen julkisen palve-

lun vaatimuksiin  
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 rautatiejärjestelmän ja joukkoliikennejärjestelmän toimivuus 

 kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen edistäminen 

 hylätystä kapasiteetista liikennöitsijälle tai asiakkaalle aiheutuva haitta. 

 

Raideliikennelain 122 §:n mukaan rataverkon haltijan on otettava kapasiteetin 

jakamisessa huomioon henkilö- ja tavaraliikenteen sekä radan kunnossapidon 

tarpeet, samoin kuin rataverkon tehokas käyttö. Rataverkon haltija voi myös jät-

tää osan kapasiteetista myöhemmin jaettavaksi varakapasiteetiksi. 

 

Tässä työssä kehitettävän etusijajärjestyksen on ensisijaisesti täytettävä lain-

säädännön sille asettamat tavoitteet. Tämän lisäksi työhön vaikuttaa useita 

muita lähtökohtia, joita esitellään seuraavassa. 

 

2.2  Nykyinen etusijajärjestys 

Aiemman tutkimuksen (Liikennevirasto 2017b, 24–25) ja tämän projektin aikana 

järjestettyjen työpajojen perusteella ratakapasiteetin hakijat ovat pääosin tyy-

tyväisiä nykyisen etusijajärjestyksen ydinsisältöön. Nykyiset säännöt nähdään 

kuitenkin joiltakin osin epätäsmällisinä ja monitulkintaisina ja ne vaativat täten 

kehittämistä. Mahdollisissa kiistatilanteissa epäselvyyksiä voi nykyisellä etusi-

jajärjestyksellä tulla ainakin seuraavista asioista: 

 

- synergisen henkilöliikennekokonaisuuden sisäinen priorisointi, 

- synergisen henkilöliikennekokonaisuuden suhde nopeaan henkilöliiken-

teeseen, 

- synergisen tavaraliikenteen sisäinen priorisointi, 

- tavaraliikenteen eri prioriteettiluokkien sidosteisuus, 

- yhteensovituskriteerien rooli (prioriteettiluokkien sisäinen/välinen), 

- eri yhteensovituskriteerien keskinäinen painoarvo. 

 

Nykyisessä etusijajärjestyksessä mainittu synergisen henkilöliikennekokonai-

suuden määritelmä sisältää vaatimukset vakioaikataulumallista ja hyvistä vaih-

toyhteyksistä juniin ja muihin joukkoliikennevälineisiin. Määritelmän mukaan  

liikenteen tiheys voi riippua matkustajamääristä, mutta määritelmä jättää silti 

osin epäselväksi, milloin juna putoaa pois synergisestä kokonaisuudesta  

nopeaan henkilöliikenteeseen. Tulkintaongelmia prioriteettiluokasta voi tulla 

esimerkiksi vilkkaiden reittien ruuhka-aikojen lisävuorojen ja joidenkin kiskobus-

seilla liikennöitävien reittien osalta. Ruuhka-aikojen lisävuorot ovat tärkeitä 

matkustajahyötyjen näkökulmasta, mutta ne kuitenkin rikkovat määritelmään 

sisältyvää vakioaikataulua. Myöskään kalustokierrollinen integraatio ei korostu 

selvästi. 

 

Priorisointi synergisen henkilöliikenteen sisällä jää osin epäselväksi, sillä nykyi-

nen määritelmä ei ota kantaa samoilla raiteilla kulkevien kauko- ja lähijunien 

keskinäiseen priorisointiin.  

 

Synergisen tavaraliikenteen määritelmää pidetään hyvin laajana, sillä tavara- 

liikenteessä synergisyyttä voi syntyä useilla eri tasoilla. Etenkin kahta syner-

gistä tavarajunaa vertailtaessa on tulkinnanvaraista, kuinka tiiviisti junan pitää 

olla kytketty teollisuuden prosesseihin tai miten aikatauluvaatimusten tiuk-

kuutta voidaan vertailla. Synergisen tavaraliikenteen kuljetuksissakin voi tapah-

tua välivarastointia. Tavaraliikenteen kaikkia tarpeita on mahdotonta ennakoida 
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säännöllisen liikenteen kapasiteetin hakuvaiheessa. Junan todellinen kiireelli-

syys tai tärkeys voi vasta lähempänä liikennöintihetkeä osoittautua muuksi kuin 

vuosihakuvaiheessa oletettiin. Liikennöitsijöiden esittämien näkemysten mu-

kaan synergisyyden määrittelyssä tulee huomioida vahvasti myös tuotannolli-

set seikat, kuten kalustokierrot. Kalustoa voi tulla edellisestä, kiireettömästä 

kuljetuksesta seuraavaan, kiireelliseen kuljetukseen ja kiireettömän kuljetuksen 

hidastaminen voi rikkoa tehokkaan kalustokierron ja lisätä merkittävästi toimi-

jan kokonaiskustannuksia. 

 

Myöskään prioriteettiluokkia ”muu säännöllinen tavarajunaliikenne” ja ”tavara-

junaliikenne, jolla ei ole suurta aikatauluvaatimusta” ei ole määritelty tarkem-

min. Esimerkiksi viikon tai kahden viikon välein ajettava tavarajuna on miellettä-

vissä toistuvaksi liikenteeksi, ja tällainenkin kuljetus voi olla hyvin aikakriittinen. 

Alimpaan prioriteettiluokkaan asetettavan tavarajunan liikennöintikustannuk-

set etenkin energiankulutuksen ja kuljettajan palkkojen osalta voivat myös kas-

vaa merkittävästi, jos raskas juna joutuu jatkuvasti pysähtelemään pitkiä aikoja. 

Tämä heikentää junakuljetuksien kustannustehokkuutta. 

 

Verkkoselostuksessa prioriteettiluokkataulukon alla esitetään lukuisia kritee-

rejä saman prioriteettiluokan sisäiseen junien priorisointiin. Kriteerejä ovat esi-

merkiksi kulkupäivät, ylimääräisten pysähdysten määrä, henkilöliikenteessä 

matkustajamäärä ja vaihtoyhteydet sekä tavaraliikenteessä energiatehokkuus 

ja junakohtaamispaikkojen geometria. Mikäli jotkin kriteerit halutaan nostaa 

muita tärkeämmiksi, tämä tulee ratakapasiteetinhakijoiden mielestä selvästi 

julkilausua tulevissa verkkoselostuksissa. 

 

Liikennöitsijät kaipaavat myös operatiiviseen tilanteeseen nykyistä selvempiä 

priorisointisääntöjä, jotka eivät kuitenkaan voi olla merkittävässä ristiriidassa 

säännöllisen liikenteen kapasiteetin haun sääntöjen kanssa. 

 

Selvityksen laadinnan yhteydessä on tunnistettu, että kyseisten kriteerien so-

veltaminen saattaisi olla joskus perusteltua myös eri prioriteettiluokkien välillä. 

Esimerkiksi junakohtaamistilanteessa voi olla järkevää antaa kulkutie raskaalle, 

aikakriittiselle tavarajunalle synergisen henkilöjunan sijaan, jos henkilöjunan 

vaihtoyhteydet eivät vaarannu ja matkustajamäärä on maltillinen. Ratakapasi-

teetinhakijoiden mielestä verkkoselostuksista pitäisi käydä selvästi ilmi, missä 

tilanteissa kyseisiä kriteerejä mahdollisesti käytetään myös junien arvottami-

seen prioriteettiluokkien välillä. Tämä taas tuo esiin kysymyksen yhteensovituk-

sen sallituista aikamääreistä etenkin korkeimman prioriteettiluokan junien 

osalta: kuinka paljon ratakapasiteetin jaossa voidaan muuttaa synergisten hen-

kilöjunien aikatauluja. 

 

2.3  Liikennepalveluiden yhteiskunnallisen 

merkityksen määrittely 

Rautatieliikenteen palveluiden yhteiskunnallinen merkitys suhteessa toisiinsa 

on EU-direktiivin ja raideliikennelain mukaan otettava huomioon etusijajärjes-

tyksessä. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan yhteisessä konserni-

strategiassa on lähtökohtana visio, jonka mukaan yhteiskunnan hyvinvointi ja 

kilpailukykyä luodaan kestävästi hyvillä yhteyksillä. Visio kytkeytyy vuosien 

2019–2023 hallitusohjelman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteeseen, 
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että Suomi on edelläkävijä kohti hiiletöntä liikennettä ja viestintää. Konserni-

strategia kuvaa hallituskauden ylittävät strategiset tavoitteet ja määrittelee 

näitä toteuttavat painopistealueet (Liikenne- ja viestintäministeriö 2019b).  

Rataverkosta ja ratakapasiteetin jakamisesta vastaavan Väyläviraston strategia 

perustuu tavoitteeseen, jonka mukaan toimiva väyläverkko mahdollistaa Suo-

men hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun.  

 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaaminen edellyttää, että rautatieliikenne 

on liikenne- ja kuljetusmuotona riittävän käyttökelpoinen, houkutteleva ja teho-

kas, jotta se voi toimia yhtenä vaihtoehtona muiden liikenne- ja kuljetusmuoto-

jen rinnalla. Sen myötä liikenteen ja kuljetusten kysyntää voidaan ohjata kussa-

kin tilanteessa ilmastovaikutuksiltaan suotuisimpaan liikenne- ja kuljetusmuo-

toon.  

 

Ilmastovaikutusten lisäksi eri liikenne- ja kuljetusmuodoilla on myös muita yh-

teiskuntataloudellisia vaikutuksia, joiden perusteella niitä voidaan vertailla toi-

siinsa. Muutokset tie- ja rataverkon käyttömäärissä muuttavat muun muassa 

onnettomuuksien määriä ja tyyppejä. Rautatieliikenteen kasvu muodostaa tyy-

pillisesti hyötyjä, kun tieliikenteen onnettomuudet vähenevät. Toisaalta rauta-

tieliikenteen kasvu sellaisilla rataosuuksilla, joilla on tasoristeyksiä, kasvattaa 

tasoristeysonnettomuuksien riskiä. Lisäksi liikenneverkkojen kunnossapidon 

kustannukset vähenevät, mikäli erityisesti raskaita kuljetuksia voidaan tehdä 

rautateitä hyödyntäen. Yhteiskunnallinen merkitys ilmenee eri tavoin riippuen 

siitä, onko palvelussa kyse matkustaja- vai tavaraliikenteestä.  

 

Matkustajaliikenteessä hyödyt liikennepalveluiden käyttäjille muodostuvat en-

sisijaisesti yhteyksien olemassaolosta ja säännöllisyydestä sekä nopeudesta ja 

luotettavuudesta. Ratakapasiteetin saatavilla olo muodostaa perusedellytykset 

sille, että rautatieliikenteessä on mahdollista tarjota liikennepalveluita ja että 

palveluiden muodostamat yhteydet voivat olla säännöllisiä. Matkustajaliikenne 

perustuu aikatauluihin ja siten vuorojen säännöllisyyden ja tiheyden kasvu pa-

rantavat yhteyksien sopivuutta erilaisiin matkustustarpeisiin, ja sitä kautta  

lisäävät yhteyksien matkustajapotentiaalia.  

 

Matkustajaliikenteessä yhteyksien nopeus on tärkeä kilpailutekijä verrattaessa 

junaliikenteen palveluiden kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin, erityisesti 

henkilöautoon. Junaliikenteen palveluiden käyttäjille luotettavuus, ja erityisesti 

täsmällisyys, ovat yksi tärkeimmistä palvelutasotekijöistä. Sen lisäksi täsmälli-

nen liikenne edesauttaa ratakapasiteetin tehokasta käyttöä ja kasvattaa sitä 

mahdollisuuksia tarjota kapasiteettia uusien palveluiden muodostumiselle. 

 

Tavaraliikenteessä hyödyt muodostuvat erityisesti ratakapasiteetin saatavuu-

desta erityyppisiä kuljetustarpeita varten ja myönnetyn ratakapasiteetin toteu-

tumisen luotettavuudesta. Tavaraliikenteen kuljetukset ovat osa laajempia lo-

gistiikan arvoketjuja, joissa kuljetukset yhdistyvät toisilla kuljetusmuodoilla teh-

täviin kuljetuksiin, tuotantoprosesseihin tai varastointiin ketjun eri vaiheissa. 

Tavaraliikenteessä onkin tärkeää, että arvoketjuihin liittyviä kuljetuksia suunni-

teltaessa on olemassa riittävä varmuus tarvittavan ratakapasiteetin varmasta 

saatavuudesta. Mikäli varmuutta ei ole, saattaa kuljetus toteutus muilla kulje-

tusmuodoilla, jotka eivät ole kuljetusasiakkaalle tai yhteiskunnalle yhtä tarkoi-

tuksenmukaisia.   
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Edellä kuvattuja yhteiskunnallisia vaikutuksia on kuvattu määrällisessä muo-

dossa liikenneinvestointien hankearvioinneissa käytettävissä yksikköarvoissa. 

Yksikköarvot kuvaavat muun muassa liikennöinnin kustannuksia, matka-ajan 

kustannuksia matkustajille ja rahdille sekä onnettomuuksien ja päästövaikutuk-

sien kustannuksia.  

 

2.4  Ratatyöt osana liikenteen priorisointia 

Ratatöiden ja liikenteen yhteensovittaminen on nykyisin erillinen prosessi.  

Ratatyöt eivät ole mukana etusijajärjestyksessä, mutta käytännössä voidaan 

ajatella, että ratatöillä on korkein prioriteetti. Ratatöitä pyritään määrittämään 

ja yhteensovittamaan liikenteen kanssa jo ennen liikenteen vuosikapasiteetin 

hakua, mutta monesti ratatyöt tarkentuvat tai muuttuvat vielä vuosikapasitee-

tin haun jälkeen. Tällöin ratatöitä ja liikennettä joudutaan yhteensovittamaan 

uudestaan ja tekemään muutoksia aikatauluihin säännöllisen liikenteen muu-

tosajankohdissa. 

 

Työn aikana on useampaan otteeseen noussut esille, että ratatöiden osalta kai-

vattaisiin selkeästi parempaa ennakoitavuutta. Toisaalta samaan aikaan tunnis-

tetaan, että ratatöille tarvittava kapasiteetti on välttämätöntä rataverkon kun-

nossapitämisen ja kehittämisen kannalta.  

 

Työn yhtenä alkuperäisenä lähtökohtana oli pyrkiä nostamaan ratatyöt osaksi 

prioriteettisääntöjä. Selvityksen aikana ei kuitenkaan tullut selkeästi esille, millä 

tavalla ratatyöt kannattaisi huomioida etusijajärjestyksessä. Tärkeämpää on, 

että ratatöiden vaatima kapasiteetti olisi mahdollisimman tarkkaan tiedossa jo 

liikenteen vuosikapasiteetin suunnitteluvaiheessa. Mahdollista priorisointia kai-

vataan enemmän vuosikapasiteetin haun jälkeisiin muutoksiin. Näihin tilantei-

siin kaivataan selkeämpiä pelisääntöjä sille mitkä junat joutuvat väistämään  

ratatyön tarvitseman työraon muuttuessa.      

 

2.5  Tunnistettuja haasteita kapasiteetin jaossa 

nyt ja tulevaisuudessa 

2.5.1  Rataverkon käytön nykytila ja tulevaisuuden kasvupaineet 

Ratakapasiteetin välityskykyä LVM:n runkoverkkoasetuksen mukaisella pää- 

rataverkolla on tarkasteltu kokonaisvaltaisesti viimeksi syksyn 2019 ja talven 

2020 liikennerakenteen osalta Väyläviraston keväällä 2020 ilmestyneessä jul-

kaisussa (Väylävirasto 2020a). Kyseisessä selvityksessä muodostettiin kapasi-

teetin käyttöasteen laskentojen, asiantuntijatuntijahaastatteluiden, sidosryh-

mäyhteistyön ja aiemman selvitys- ja tutkimustiedon valossa kokonaiskuva ra-

taverkon nykyisestä välityskyvystä ja näkemys välityskyvyn kannalta kriittisten 

kohteiden muuttumisesta vuoteen 2030 mennessä. Ennustetilanteen lähtökoh-

tana on sovellettu Liikenneviraston Valtakunnalliset liikenne-ennusteet -julkai-

sua vuodelta 2018. 

 

Selvityksen perusteella ratakapasiteetin pullonkauloja on jo nykyisin paljon niin 

yksi- kuin kaksiraiteisilla osuuksilla. Välityskyvyn kannalta nykytilanteen haas-

tavimpia linjaosuuksia ovat Päärata Helsingistä Tampereelle, Rantarata Helsin-

gistä Kirkkonummelle, Tampere–Jyväskylä-rataosa, yhteysvälit Luumäeltä 
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Imatralle ja Vainikkalaan sekä rataosien Ylivieska–Oulu, Ylivieska–Iisalmi–Kon-

tiomäki ja Kontiomäki–Oulu muodostama kokonaisuus (Väylävirasto 2020a, 3). 

Lisäksi junamäärien kasvaessa nykyisiä liikenne-ennusteita voimakkaammin ra-

taverkon välityskyvyn riittävyyteen liittyy riskejä päärataverkon osalta etenkin 

väleillä Lahti–Kouvola, Oulu–Kemi, Kouvola–Mikkeli, Imatra–Parikkala ja Tam-

pere-Pori (Väylävirasto 2020a, 37). 

 

Tarvittavien työrakojen löytäminen rataverkon kunnossapidolle on viime vuo-

sina muuttunut aiempaa haastavammaksi. Liikennemäärien kasvu lisää kunnos-

sapitotarvetta, mutta vilkkaimmilla rataosilla on vaikeaa löytää päivittäisiä  

aikaikkunoita edes parin tunnin lyhyille kunnossapitotöille ilman halutun juna- 

liikennöinnin tilapäistä estämistä. Ratatyöt on perinteisesti pyritty tekemään lii-

kenteen ehdoilla, mutta käytännössä tämä ei ole ollut enää vuosiin vilkkaimmilla 

radoilla mahdollista. Ilman kattavien ratainvestointien tekemistä kahden tunnin 

päivittäisen työraon varaaminen ratatöille vaatii käytännössä varausten teke-

mistä jo ennen ratakapasiteetin jakoprosessia (Väylävirasto 2020a, 49–51). Mer-

kittäviä kehittämistarpeita liittyy myös monille ratapihoille (Väylävirasto 2020a, 

54–55). 

 

Matkustajaliikenteessä mahdollisuudet junien siirtämiselle kapasiteetin yli-

kuormitustilanteessa vaihtelevat erittäin paljon junatyypin ja ajankohdan mu-

kaan. Esimerkiksi lähijunien tasaisen vuorovälin rikkominen voi aiheuttaa eten-

kin ruuhka-aikoina matkustajakuormituksen liian epätasaista jakautumista. 

Ruuhka-ajalle haettu kaukojuna puolestaan todennäköisesti menettää kaupalli-

sen merkityksensä, jos sen kulkuaika siirretään ruuhka-ajan ulkopuolelle. Tava-

raliikenteessä toleranssit ovat yleensä suurempia kiireellisilläkin kuljetuksilla, 

mutta etenkin alemman suojastus- ja turvalaitetason rataverkolla minimi- 

junavälit voivat kasvaa suuriksiksikin. Ylikuormittuminen voi kohdistua vain tiet-

tyyn ajan hetkeen, vaikka vuorokausi- tai viikkotasolla vapaata ratakapasiteettia 

olisi reilusti (Väylävirasto 2020a). 

 

Etusijajärjestyksen näkökulmasta mahdolliset käyttötapaukset voivat olla siis 

hyvin vaihtelevat. Konfliktitilanteet voivat periaatteessa koskea yksittäisiä 

kahta junaa tai laajempaa junien joukkoa. Kahteen yksittäiseen junaan rajautu-

vassa kiistatilanteessa paras tai tehokkain ratkaisu voi vaatia myös muiden kuin 

asianosaisten junien siirtämistä. Sääntöjen tulee olla siis hyvin yleispätevät, eikä 

niitä voi laatia vain muutamia oletettuja käyttötapauksia varten. 

 

2.5.2  Kilpailun avautumisen vaikutukset 

Suomen kansallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuoden 2007 

alussa. Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne avautui kilpailulle vuonna 2016. 

Tavaraliikenteen asiakaskuljetuksia ajavat tällä hetkellä VR-Yhtymä Oy ja Fen-

niarail Oy. Tavarakuljetusten toimilupa on myös Ratarahti Oy:llä, Aurora Rail 

Oy:llä ja Operail Finland Oy:llä, joka on parhaillaan käynnistämässä toimin-

taansa. (Rautatiealan sääntelyelin 2020.) Toistaiseksi markkinaosuusjakauman 

perusteella kilpailu tavaraliikenteessä on säilynyt vähäisenä ja VR-Yhtymä Oy 

hallitsee suurinta osaa tavaraliikenteen rautatiemarkkinasta. 

 

Kansallisesta henkilöliikenteestä on solmittu liikenne- ja viestintäministeriön ja 

VR:n kesken julkisen palvelun suorahankintasopimukset, jotka rajoittavat tällä 

hetkellä uusien henkilöliikenteen liikennöitsijöiden tuloa Suomen rautatiemark-

kinoille. Kaukoliikenteen osalta VR:lle on myönnetty yksinoikeus sopimuksessa 
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määritetyllä rataverkolla vuoden 2024 loppuun asti niin sanottua velvoite- 

junaliikennöintiä ja tiettyjä kalustohankintoja vastaan. (Liikenne- ja viestintä- 

ministeriö 2013.) Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö ostaa suorahankinta- 

sopimuksina VR:ltä ostoliikennettä kauko- ja lähiliikennereiteillä. Nykyinen os-

toliikennesopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun, ja uusi sopimus on val-

mistelussa. Vähintään nykylaajuinen tarjonta on säilymässä (Liikenne- ja vies-

tintäministeriö 2020). 

 

Uuden liikennöijän markkinoille tulo näiden sopimusten ohi (ns. open access) 

edellyttää uudesta palvelusta ilmoittamisen Rautatiealan sääntelyelimelle 1,5 

vuotta ennen palvelun aloittamista. Lisäksi uuden palvelun tulee läpäistä talou-

dellisen tasapainon testi, jos jokin siihen oikeutettu taho tällaista pyytää. (Rau-

tatiealan sääntelyelin 2020)  

 

Suorahankintasopimus on myös Helsingin seudun lähiliikenteessä VR:n ja HSL:n 

(Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä) välillä kesään 2021 asti. Uuden kilpai-

lutetun sopimuksen perusteella VR jatkaa HSL-lähijunien liikennöintiä myös tä-

män jälkeen. Sopimuskauden pituus on 10 vuotta ja se sisältää myös kolmen 

vuoden option. HSL:n hallituksen päätöksellä lähijunaliikenteen tarjouskilpailun 

voittaneelle liikennöitsijälle on myönnetty liikennöinnin yksinoikeus. (HSL 2020.) 

 

Yksinoikeuden päättymisen myötä muodostuu mahdollisuus uusille henkilölii-

kenteen liikennöitsijöille avata uusia rautatieliikenteen liikennepalveluita. Tä-

män selvityksen työpajoissa nousi esille mahdollisuus, että kilpailun avautuessa 

uusien henkilöliikenteen palveluiden syntyminen rautatieliikenteeseen alkaisi 

ensimmäisenä suurten kaupunkiseutujen välisillä junayhteyksillä. Esimerkkinä 

keskusteluissa todettiin mahdolliset uudet palvelut Helsingin ja Tampereen vä-

lisellä reitillä, missä ne kilpailisivat VR:n nykyisten palveluiden kanssa ja lisäsi-

vät merkittävästi haasteita ratakapasiteetin riittävyydessä. Tällä rataosalla on 

myös todettu (Väylävirasto 2020a) olevan nykyisessä aikataulurakenteessa 

vain muutamia vapaita välejä junien lisäämiseksi. Aikataulurakenteen tiivistämi-

sellä voitaisiin lisätä junien määrää, mutta sillä olisi merkittäviä vaikutuksia ta-

varaliikenteeseen Keravan pohjoispuolella. Kansainvälisten kokemusten perus-

teella houkuttelevuus markkinaehtoisen lähijunaliikenteen käynnistämiselle on 

kaukojunaliikennettä vähäisempää. 

 

2.5.3  Henkilöliikenteen kysynnän kehitys 

Junaliikenteen matkustajamäärien kasvu viime vuosina ennen koronaviruspan-

demiaa sekä päästö- ja ilmastotavoitteisiin vastaaminen ovat kasvattaneet pai-

neita alkaa ajaa alueellista paikallis- tai lähijunaliikennettä enemmän myös pää-

kaupunkiseudun ulkopuolella. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö sai 11 

hakemusta syksyllä 2018 alueellisen lähijunaliikenteen pilottihankkeeseen – 

osin myös radoille, joilla kulkee tällä hetkellä vain tavaraliikennettä. Pilottihank-

keeseen valittiin lopulta Kymenlaakson, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan  

alueet (Liikenne- ja viestintäministeriö 2019a). Pilotin seurauksena henkilö- 

liikenteen vuorotarjonta lisääntyi väleillä Kouvola–Kotkan satama ja Toijala–

Tampere–Nokia ja aikataulurakennetta muutettiin väleillä Seinäjoki–Haapa-

mäki–Jyväskylä ja Tampere–Haapamäki. Lähijunapilotti kestää kesään 2022 asti, 

jos sopimuksen optiokausi käytetään. 

 



Väyläviraston julkaisuja 63/2020           21  

Ylikuormittuneen rautatiereitin ensisijajärjestys 

 

 

Pääkaupunkiseudulla väestömäärän kasvamisen seurauksena samoin kuin HSL-

alueen mahdollisen laajenemisen myötä voi syntyä tarve kasvattaa lähiliikenne-

junien määrää nykyisen HSL-alueen sisä- ja ulkopuolella. Kaukoliikenteen mat-

kustajamäärät ovat olleet kauttaaltaan viime vuosina kasvussa. Toisaalta vuo-

sina 2008–2016 kaukoliikenteen matkustajamäärät pysyivät ennallaan tai laski-

vat, ja kaiken kaikkiaan 2000-luvulla kaukoliikenteen matkustajamäärä on pää-

osin pysynyt 12–14 miljoonan vuotuisen matkan välillä. Muun muassa korona- 

viruspandemia tuo epävarmuutta tulevaisuuden kehitykselle, vaikka ennen pan-

demiaa kaukojunamatkustus lisääntyi jopa ennusteita nopeammin. Ratakapasi-

teetin riittävyys kuitenkin rajoittaa merkittävästi kasvumahdollisuuksia, sillä 

valtakunnallisesti suurimmat välityskykyhaasteet koskevat yhteysvälejä Hel-

singistä kaikkiin suuntiin ja Tampereelta lähes kaikkiin suuntiin, etenkin Helsin-

kiin ja Jyväskylään. 

 

2.5.4  Tavaraliikenne ja sen kuljetustarpeiden muodostuminen 

Liikenne-ennusteiden mukaan tavaraliikenteen osalta ei ole oletettavissa mer-

kittävää kasvua (Väylävirasto 2020a). Tavaraliikenteessä kuljetustarpeet ja 

määrät voivat kuitenkin vaihdella hyvin nopeasti, etenkin transitoliikenteessä. 

Esimerkiksi yksittäinen tehdasinvestointi tai uusi transitokuljetusreitti saattaa 

vaikuttaa merkittävästi tavaraliikenteen kuljetusreitteihin ja tarvitsemaan kapa-

siteettiin. Vaihtelua voi tulla myös hyvin lyhyellä syklillä ja yksittäisen junan tär-

keys voi vaihdella jopa viikoittain.  

 

Tämän tyyppisiin haasteisiin on vaikeaa varautua vuosikapasiteetin haussa. Yksi 

mahdollinen tapa on varata vuosikapasiteetin jaossa valmiiksi suunniteltuja  

aikatauluikkunoita myöhempää aikatauluvuoden aikana tapahtuvaa ad hoc ka-

pasiteetin hakua varten. EU:n tasolla kehitetään parhaillaan toimintamalleja tä-

män tyyppisten ratkaisujen käyttöön ottamiseksi. 

 

Tavaraliikenteen määrän kasvu on merkittävä haaste liikenteen yhteensovitta-

misen kannalta. Hitaampien tavarajunien yhteensovittaminen nopeamman mat-

kustajaliikenteen kanssa on haastavaa. Vaikka teoreettisia yhteensovitusvaih-

toehtoja voi löytyä, niin ne saattavat vaikuttaa matkustajaliikenteen vuorovälei-

hin niin merkittävästi, että osa matkustajajunista menettää kaupallisen merkit-

tävyytensä. Lisäksi rataverkon pääasiallinen yksiraiteisuus ja rataverkon kuor-

mitus huomioiden kokonaan uusien kuljetusten yhteensovittaminen jo olemassa 

olevaan liikenteeseen vaatii hyvin usein muutoksia nykyiseen liikenteeseen.  

 

Tähän asti tavara- ja henkilöliikenteen sekä suurin osa tavaraliikenteen sisäi-

sestä yhteensovittamisesta on tapahtunut pääasiassa VR:n sisäisenä toimin-

tona. Muiden liikennöitsijöiden kuljetukset on toistaiseksi saatu yhteensovitet-

tua VR:n liikennöimään liikenteeseen yhteistyössä ilman rataverkon ylikuormit-

tumista ja etusijajärjestyksen käyttöönottoa. 
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2.6  Rataverkon ominaispiirteiden vaikutus 

ratakapasiteetin jakoon 

Ratakapasiteetin jakamisessa – myös mahdollisessa etusijajärjestyksen sovel-

tamisen vaiheessa – on aina huomioitava asianosainen rataverkon ominaispiir-

teet. Etenkin yksiraiteisilla rataosuuksilla junien kohtaamismahdollisuudet ja lii-

kennepaikkavälit määräävät vahvasti aikataulusuunnittelua. Vaihtoehtoisia ai-

kataulurakenteita voi olla käytännössä hyvin vähän etenkin, jos junamäärät ovat 

huomattavia. 

 

Esimerkiksi Rantaradan Kirkkonummi–Turku-osuus on pääasiassa yksiraiteista. 

Noin 160 kilometrin pituisella rataosuudella on vain yhdeksän liikennepaikkaa tai 

lyhyttä kaksoisraideosuutta, joilla junat voivat kohdata. Kolme liikennepaikka-

väliä on pituudeltaan yli 20 kilometriä. Asetelma ei mahdollista merkittävästi 

vaihtoehtoisia ratkaisuja tehokkaan liikennepalvelun suunnittelulle nykyisellä 

infrastruktuurilla (Kuva 2).  

 

 

Kuva 2. Esimerkki: Loka-joulukuun 2019 iltapäivätuntien aikataulut Hel-

sinki–Turku-kaukojunilla ja Helsinki–Kauklahti/Kirkkonummi/  

Siuntio-lähijunilla sekä junakohtaamis-järjestelyt. 

Aikataulusuunnittelua erityisesti tavaraliikenteen osalta rajoittavat esimerkiksi 

maaston muodot, energiansyötön riittävyys ja kohtaamispaikkojen pituudet. Ta-

varajunien pysähtymisiä tulee välttää niin sanotuilla mäkeenjääntipaikoilla. Joi-

denkin liikennepaikkojen ympäristössä myös virransyötön riittävyydessä saat-

taa esiintyä ongelmia. Junan pituus ratkaisee, missä kohdissa junan on mahdol-

lista väistää. Usein vuositason ratakapasiteettihakemuksessa tarkkoja tavara-

junien pituuksia ei ole tiedossa. 
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2.7  Liikennejärjestelmän kehittämisen 

tavoitteet 

Liikennejärjestelmän toimintaa koko Suomen tasolla kehitetään valtakunnalli-

sella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla, jolla tavoitellaan pitkäjänteistä, yli hal-

lituskausien jatkuvaa ennakoitavaa toimintaa liikennejärjestelmän kehittämi-

seksi (Valtioneuvosto 2020). 2020).   Suunnitelma laaditaan kerrallaan kahdek-

sitoista vuodeksi. Hallituskausittain suunnitelma päivitetään tarvittavilta osin 

sekä suunnitellaan seuraavat neljä vuotta eteenpäin. 

 

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) valmistelu on 

tätä työtä laadittaessa käynnissä. Sen strategisen tason tavoitteita on kuvattu 

liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021-2032 suunnitelmaversiossa. Liikennejär-

jestelmäsuunnitelman lisäksi viimeaikaisissa hallitusohjelmissa on painotettu 

raideliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamista ja ratakapasiteetin lisäämi-

seen ja matka-aikojen lyhentämiseen tähtäävien ratahankkeiden suunnittelua 

on edistetty. Nämä kehityshankkeet ovat vielä päätöksentekovaiheessa ja eivät 

tästä syystä sellaisenaan sovellu tässä kehitettävä etusijajärjestyksen pohjatie-

doksi, mutta etusijajärjestyksen ei myöskään tule olla suoranaisessa ristirii-

dassa Liikenne 12 -työn kanssa. 

 

2.8  Väyläviraston vuosikapasiteettiprosessi 

Rautateiden vuosikapasiteetin suunnittelu- ja jakoprosessia on kehitetty Väylä-

virastossa ja työstä on keväällä 2020 julkaistu selvitys Rautateiden aikataulu-

suunnittelu ja ratakapasiteetin hallinta Suomessa (Väylävirasto 2020b). Kehi-

tystyön tavoitteena on ollut valmistaa vuosikapasiteettiprosessia rautateiden 

kilpailun lisääntymiseen ja siten edesauttaa liikenteen yhteensovittamista, sa-

maa tavoitetta mihin etusijajärjestyksen kehittäminen tähtää. Lisäksi kehitys-

työn tavoitteena on ollut liikenteen laadun parantaminen ja aiempaa tarkempien 

suunnittelumenetelmien käyttöönottoon valmistautuminen.  

 

Yhtenä keinona vuosikapasiteettiprosessiin on tulossa varsinaista vuosikapasi-

teettihakua edeltävien ns. ennakkosuunnitelmien laatiminen, joilla jonkin rata-

osan liikennerakennetta hahmotettaisiin ja yhteensovitettaisiin jo ennen liiken-

nöitsijöiden omaa liikennesuunnittelua. Nämä ennakkosuunnitelmat eivät luon-

nollisesti voi olla ristiriidassa ratakapasiteetin etusijajärjestysten kanssa, mikä 

on huomioitava etusijajärjestyksiä kehitettäessä. Toisaalta ennakkosuunnitte-

lun vuosittaista prosessia voidaan tarvittaessa hyödyntää etusijajärjestyksen 

osalta, mikäli siihen sisältyy vuosittain päivitettäviä elementtejä. 

 

Lisäksi prosessin osalta etusijajärjestyksiä kehitettäessä on otettava huomioon, 

että niitä on pystyttävä soveltamaan kohtuullisella työmäärällä sekä Väylä- 

virastolle, Finrailille että liikennöitsijöille soveltamisesta koituva työ huomioi-

den. Lisäksi etusijajärjestyksiä on voitava soveltaa olemassa olevia järjestelmiä 

käyttäen, tai vaihtoehtoisesti rakennettava projekti järjestelmien päivittä-

miseksi tai uusien kehittämiseksi. 
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3  Ylikuormitetun rautatiereitin kapasiteetin-

jako muissa Euroopan maissa  

3.1  Katsauksen toteutustapa 

Tässä luvussa tarkastellaan ylikuormitetun rautatiereitin ratakapasiteetin  

jaossa sovellettavia etusijajärjestyksiä ja käytänteitä muissa Euroopan maissa 

ja arvioidaan niiden soveltuvuutta Suomeen. Euroopassa ylikuormittuneiden 

rautatiereittien määrä on ollut kasvussa 2010-luvulla (kuva 3). 

 

 

 

Kuva 3.  Ylikuormittuneiden rataosien pituus kilometreinä Euroopassa 

Norja mukaan lukien vuosina 2012–2016, sinisellä kokonaispituus 

ja oranssilla kansainvälisten tavaraliikennekäytävien osuus. 

Lähde: Euroopan komissio 2019, 70. 

Määrällisesti tarkastellen Euroopassa on yleisintä antaa korkein prioriteetti-

asema usein tiheään vuoroväliin pohjautuvalle palvelusopimusasetuksen (PSO) 

mukaiselle sopimusliikenteelle ja kansainväliselle henkilöliikenteelle. Yleisesti 

henkilöliikenne saa tavaraliikennettä korkeamman prioriteettiaseman (Euroo-

pan komissio 2019). Euroopan laajuinen määrällinen vertailu esitetään kuvassa 

4. 
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Kuva 4. Euroopan rataverkon haltijoiden etusijajärjestyksissään eniten 

priorisoimat junatyypit vuonna 2016 (Euroopan komissio 2019). 

Määrällisiä mittareita on saatavilla jonkin verran, mutta yksistään niiden avulla 

on ongelmallista tehdä erityisen pitkälle meneviä johtopäätöksiä eri maiden jär-

jestelmien suurten erojen takia. Esimerkiksi Britanniassa ja tässä työssä tarkoin 

tutkitussa Ruotsissa kategorisia luokituksia ei ole, ja kyseisessä komission tut-

kimuksessa tiedot puuttuvat kokonaan joistakin maista (Euroopan komissio 

2019). Suomen rautatiejärjestelmä eroaa merkittävästi monista Euroopan 

maista, sillä ydinreiteillä esimerkiksi Helsingistä Tampereelle, Kouvolaan ja Tur-

kuun lähi- ja paikallisjunaliikenne on sopimusliikennettä ja kaukojunaliikenne on 

markkinaehtoista liikennettä – yksinoikeussopimuksen puitteissa. Kansainväli-

sen liikenteen osuus on vähäinen moneen muuhun Euroopan maahan verrat-

tuna. Suomessa on verrattain paljon myös yksiraiteisia ja vähäliikenteisiä ratoja. 

 

Tarkimmat analyysit tehtiin Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta. Kyseisissä maissa 

rautatieliikenteen kilpailutilanteessa ja etusijajärjestyksen sisällössä on selviä 

eroja. Tiedot on kerätty kunkin maan osalta kirjallisuustutkimuksena, selvityk-

sen asiantuntijaryhmän arvioiden perusteella ja osin rataverkon haltijaorgani-

saatioiden haastattelujen perusteella. Haastattelut Ruotsin Trafikverketiin 

(Westlund & Ström 2020) ja Tanskan Banedanmarkiin (Flod Johansson ym. 

2020) tehtiin 21.4–22.4.2020. 

 

Ulkomaisia aikataulusuunnitteluprosesseja ja -käytäntöjä on viime vuosina tar-

kasteltu aiemmin muun muassa Väyläviraston julkaisussa rautateiden aikatau-

lusuunnittelusta ja ratakapasiteetin hallinnasta vuonna 2020 (Väylävirasto 

2020b), Liikenneviraston vertailututkimuksessa Euroopan rautateiden monitoi-

mijaympäristöistä (Liikennevirasto 2017c) ja Liikenneviraston tutkimuksessa ka-

pasiteetin hallinnan kehittämisestä (Liikennevirasto 2017b). Erilaisia ratamak-

sukäytänteitä Euroopan maissa on kartoitettu vuonna 2016 Liikenneviraston 

selvityksessä (Tervonen 2016). 
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3.2  Ruotsi 

3.2.1  Tausta ja säädösperusta 

Ruotsin rautatieliikenne on erittäin kilpailtu maan ja rataverkon laajuuteen suh-

teutettuna. Viime vuosina ratakapasiteetin hakijoita on ollut 40–50 toimijaa, 

joista karkeasti noin puolet harjoittaa matkustajaliikennettä ja puolet tavaralii-

kennettä. Suuri osa hakijoista edustaa aluetason toimijoita, sillä Ruotsissa läänit 

vastaavat suurimmasta osasta tuettua junaliikennettä. Yhteiskuntataloudelli-

sen vaikuttavuuden arvioimisen näkökulma on valittu Ruotsissa etusijajärjes-

tyksen soveltamisen perustaksi 2000-luvun alussa. Pyrkimys yhteiskuntatalou-

dellisen hyödyn kannalta edullisimpaan ratkaisuun on esitetty vuonna 2004 voi-

maan tulleessa rautatielaissa (Järnvägslag 2004:519). Nykyistä rautatielakia 

edelsi vuodelta 1997 ollut laki ratakapasiteetin jaosta (Lag om tilldelning av 

spårkapacitet 1997:756). Tässä tarkastelussa keskitytään Trafikverketin rata-

verkkoon, joka on suurin osa Ruotsin rataverkosta ja pituudeltaan noin kaksin-

kertainen Suomeen verrattuna. 

 

Ruotsin lainsäädäntö on pääpiirteissään hyvin samantyyppistä Suomeen verrat-

tuna koko ratakapasiteetin jakoprosessin osalta (esimerkiksi ylikuormittuneeksi 

ilmoittaminen, kapasiteettianalyysi, korotettu ratamaksu, yhdenvertainen koh-

telu). Rautatielaki (2004:519, 6., 15 §) kuitenkin korostaa nimenomaisesti infra-

struktuurin yhteiskuntataloudellisesti tehokasta käyttöä. Paikallisen Kuljetus-

hallituksen (Transportstyrelsen) ohjeiden mukaan etusijajärjestyksen tulee 

mahdollistaa infrastruktuurin tehokas käyttö, mikä merkitsee nopean tavara- 

liikenteen ottamista erityisesti huomioon (Transportstyrelsen 2017, 11). 

 

Ruotsin etusijajärjestyksen kehittämisessä on kuljettu edellä myös EU-lainsää-

dännön vaatimuksia. Työ nykyisen etusijajärjestyksen kehittämiseksi alkoi ny-

kyisen rautatielain käyttöönoton jälkeen. Säännöt otettiin käyttöön vuosina 

2008–2009 eli ennen matkustajaliikenteen kilpailun vapautumista vuonna 2010. 

Sääntöjen ensimmäinen merkittävä käyttöajankohta oli vuonna 2015, kun MTR 

Express haastoi valtionyhtiö SJ:n ja aloitti open access -liikenteen Tukholma–

Göteborg-välillä (Westlund & Ström 2020).  

 

Nykyinen malli priorisointisääntöjen jakamisesta on säilynyt pääpiirteissään 

muuttumattomana, mutta esimerkiksi junatyyppeihin on tehty yksittäisiä tarkis-

tuksia lähinnä Tukholman paikallisjunien (pendeltåg) ja työmatka-aikojen pai-

kallisjunien (arbetspendeln) arvostusten osalta. Haasteita on ollut myös uuden 

liikenteen prioriteettikategorian valinnoissa, ja periaatetta on kehitetty tältä 

osin (Westlund & Ström 2020). Vuoden 2016 verkkoselostukseen lisättiin lähi- ja 

paikallisjunille uusi luokka Regio-pendel Storpendelin (Tukholma) ja Regio- 

maxin väliin tähdentämään Göteborgin ja Malmön kaltaisten suurten kaupun-

kien tärkeimpien ja suurimpien matkustajamäärien paikallisjunien merkitystä. 

Jakoprosessin yleistavoitteena on koko aja pyrkiä rataverkon korkeaan käyttö-

asteeseen (Westlund & Ström 2020). 

 

Etusijajärjestyksen kriteerit pohjautuvat liikennesektorin yhteiskuntataloudel-

listen vaikutusten laskentasuosituksiin, jotka julkaistaan Ruotsissa ASEK-ra-

portteina (”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transport-

sektorn”). ASEK-raporteissa kuvataan esimerkiksi junaliikenteen aika-, matka- ja 

operointikustannusten määrittämistä erityyppisillä junilla ja tavaraliikenteen eri 
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kuljetustyyppien arvottamista (Trafikverket 2018, 284–289, 304–312). Trafik-

verket vastaa kokonaisuudessaan liikennesektorin analyysi- ja laskentamene-

telmien kehittämistyöstä, jossa huomioidaan myös esimerkiksi kansantalouden, 

ympäristötalouden ja aluetalouden ulottuvuuksia. Yhteiskuntataloudellisten 

analyysien taustalla on muun muassa kustannus-hyöty-analyysiteoria. 

 

Aikataulujen suunnitteluperiaatteiden ja ajoaikojen määrittely sekä laadunvar-

mistus on Trafikverketin vastuulla, eikä sillä ole vaikutusta kapasiteetin jakami-

seen. Jos laadussa ilmenee puutteita, Trafikverket itse selvittää, onko suunnit-

teluperusteissa virheitä tai puutteita. Esimerkiksi takavuosina Ruotsissa liiken-

nöitsijät saattoivat hakea liian kireitä aikatauluja esimerkiksi pysähtymisaikojen 

osalta (Westlund & Ström 2020). 

 

3.2.2  Etusijajärjestys 

Ruotsissa ei ole käytössä kategorisia prioriteettiluokkia. Tietyntyyppinen lii-

kenne itsessään ei saa tiettyä prioriteettiasemaa, vaan konfliktitilanteiden rat-

kaiseminen perustuu useita tekijöitä huomioivaan laskentaan yhteiskuntatalou-

dellisista kustannuksista. Junat haetaan yksitellen, eli konfliktit koskevat lähtö-

kohtaisesti yksittäisiä junia. Laskenta huomioi seuraavat tekijät, jotka pohjautu-

vat verkkoselostuksessa esiteltäviin näkökulmiin junakulkutiestä, riippuvuuk-

sista (ja ratatöistä) (Trafikverket 2019a, 21): 

 

 Kuljetuskustannus matka-ajan (ja sen muutoksen) osalta minuutteina 

 Kuljetuskustannus matkan pituuden (ja sen muutoksen) osalta kilomet-

reinä 

 Junakulkutien ajallisen muutoksen eli aikataulun siirtämisen kustannuk-

set 

 Junakulkutien perumisen kustannukset: perumisen rajakustannukset 

huomioiden perutun junan matka-aika (=mallinnettu ajoaika korjaus- 

kertoimella) ja kuljetusmatkan pituus 

 Riippuvuuksien keston kustannukset 

 Katkenneiden riippuvuuksien kustannukset 

 

Matka-ajan, matkan pituuden, aikataulun siirtämisen ja junan perumisen osalta 

laskennoissa huomioidaan junan prioriteettikategoria, eli esimerkiksi aikakriitti-

nen ja arvokasta lastia sisältävä tavarajuna sekä suuren kaupungin paikallisjuna 

ja suurten kaupunkien välinen nopea kaukojuna saavat muita junia suurempia 

laskenta-arvoja. Riippuvuuksien kustannukset määräytyvät junien matkustaja-

määrän tai kuljetusmäärän mukaan sekä veturi- ja vaunukierron synergisyyden 

mukaan. Henkilöliikenteessä käytettävä mittari on vaihtomatkustajien määrä ja 

tavaraliikenteessä paino bruttotonneina. Kalustokierron tehokkuuden arvioin-

nissa annetaan erisuuria arvoja sen mukaan, onko kyse vaunuista, vetureista vai 

molemmista eli kalliimman kalustokokoonpanon seisottaminen maksaa enem-

män. 

 

Yhteiskuntataloudellisessa vaikuttavuuslaskennassa Trafikverket on ikään kuin 

tuomari, joka pyrkii laajasti ja kokonaisvaltaisesti sovittamaan yhteen sekä yh-

teiskunnan että ratakapasiteetin hakijoiden etuja. Esimerkiksi junakulkuteiden 

ideaalitilasta voidaan joustaa, jos ratkaisu johtaisi operaattorilla kalustokierron 

tehokkuuden olennaiseen heikentymiseen. 
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Hakija myös valitsee junalle itse prioriteettiluokan. Henkilöliikenteessä junakul-

kutien prioriteettikategorian valintaan vaikuttavat matkustajamäärä, aikakriit-

tisten matkustajien osuus, seudullisten matkustajien osuus ja liikennetyyppi. 

Tavaraliikenteessä prioriteettikategorian valintaan vaikuttavat kuljetuksen ai-

kakriittisyys, nopeus, täsmällisyys, joustavuus, paino ja jalostusarvo sekä liiken-

teen tyyppi ja junakokoonpano. Suurimpia laskenta-arvoja saavat esimerkiksi ai-

kakriittiset kuljetukset, ”postijunat”, arvokkaan tavaran kuljetukset ja intermo-

daaliset kuljetukset. Lisäksi tyhjävaunujunille on määritetty omat laskenta- 

arvonsa. Eri mittarien painoarvot pohjautuvat muun muassa hankearviointi- 

ohjeistuksiin. Koonti laskennassa huomioitavista asioista esitetään kuvassa 5. 

 

 

 
 

Kuva 5.  Junien yhteiskuntataloudellisten kustannuksien laskennassa huo-

mioitavia tekijöitä Ruotsissa (Trafikverket 2019a). 

 

Junatyypeistä suurimpia laskenta-arvoja saavat ruuhka-aikojen Tukholman pai-

kallisjunat. Tämän jälkeen tärkeimmille kaukojunille (fjärr express) ja suurten 

kaupunkien lähijunille (regio-pendel) määritetyt aika- ja matkakustannukset 

sekä kustannus junakulkutien siirrosta ovat melko samansuuruisia. Laskennan 

kokonaisuus kuitenkin ratkaisee junien priorisoinnin. EU-asetukseen perustu-

villa PAPS-tavarajunilla on erityinen prioriteettiasemansa (määritelmä tarkem-

min Tanska-osuudessa). 

 

Ratatöiden suhteen periaatteena on, että niitä ei voida estää, mutta niiden suo-

ritusajankohtaa voidaan vaihtaa yhteiskuntataloudellisesti parempaan. Lasken-

tamallissa lasketaan karkeasti lisäkustannukset ratatyön ajan vaihtamisesta. 

Abstraktimman tason laskentaa esimerkiksi parannetun infran tuomista yhteis-

kuntataloudellisista hyödyistä ei tehdä (Trafikverket 2019a, 2). Ratatöiden 

osalta laskentamalli huomioi muun muassa tuotantokustannukset, henkilöstö- 

ja tarvikekustannusten osuuden kaikista kustannuksista, tuotantoajan ja seisok-

kien eli tuottamattoman ajan keston. Tuotantokustannuksia voidaan laskea 

myös vaihtoehtoisella kapasiteetin käytöllä (Trafikverket 2019a, 10). Ratatyön 

ajoitusta on mahdollista muuttaa, jos se ei vaikuta kokonaisaikatauluun. 
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Ratakapasiteetin hakuprosessin merkittävä ero Suomeen on, että hakija ei itse 

suunnittele junan tarkkaa aikataulua, vaan käytännössä esittää toiveen kunkin 

junan mieluisasta aikaikkunasta, pakollisista pysähdyksistä ja pysähdysten vaa-

timasta vähimmäiskestosta. Yhteiskuntataloudellisessa analyysissa on huomi-

oitava tiedossa olevat olennaisimmat ratatyöt, reitti- ja junakohtaiset ajoajat, 

pysähtymisajat ja täsmällisyysnäkökulma, kuten pelivarat (Travikverket 2019a, 

20). 

 

Trafikverket huomioi aikataulurakenteen aikataulujen yhteensovituksessa esi-

merkiksi suurilla kaupunkiseuduilla, joilla noudatetaan vakioaikatauluraken-

netta. Aikataulurakenteella ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta junien priori-

sointiin (Westlund & Ström 2020). 

 

Yhteiskuntataloudelliset kustannukset lasketaan automatisoidulla laskenta-

mallilla, jonka laskentaoletuksia tai tuloksia voidaan tietyin ehdoin myös korjata 

käsin, esimerkiksi ratatöiden korvaavien maantiekuljetusten kustannusten ja ai-

kataulumuutoksesta seuraavan erityisen suuren tulonmenetyksen ja matkusta-

jamäärien muutoksen osalta (Travikverket 2019a, 22–23). Malli sisältää run-

saasti yksinkertaistuksia ja standardisointeja (Travikverket 2019a, 3).  Prioriteet-

tilaskelmat ovat luonteeltaan yksinkertaistettuja ja niissä voidaan huomioida 

vain kvantifioitavissa olevia vaikutuksia eli vaikutuksia, joille voidaan antaa ra-

hallinen arvo. 

 

3.2.3  Käyttötapaukset 

Vuoden 2020 vuosikapasiteetin haussa hakijoiden määrä kasvoi 51 hakijaan, kun 

esimerkiksi Flixbus uutena toimijana haki ratakapasiteettia väleille Tukholma–

Göteborg, Göteborg–Malmö ja Tukholma–Malmö. Vuoden 2020 vuosihaussa ha-

ettiin noin 11 700 junakulkutietä, mikä tarkoitti määrän kasvua edellisistä vuo-

sista noin 20 prosentilla (Trafikverket 2019b). Vuodelle 2020 myös ratatöiden 

määrä kasvoi merkittävästi kasvaneen rahoituksen takia (Trafikverket 2019b). 

 

Viime vuosina aikataulukauden aikana ylikuormitetuiksi julistettuja reittiosia on 

ollut muutamista noin kymmeneen, eli yhteensovitusongelmat ovat lisäänty-

neet liikennemäärien kasvaessa. Samaan reittiin kohdistua useita kiistoja eri  

aikoihin. Vuodelle 2020 tehtiin peräti 31 ylikuormitetun rautatiereitin jakopää-

töstä. Kapasiteettianalyysin tekemiseen johti kuitenkin vain 12 kiistatapausta, 

sillä vuoden 2020 aikataulukauden kiistoista suurin osa liittyi ratatöiden ja työ-

koneiden kulun ajoittamiseen. Ylikuormitettujen rautatiereittien jakopäätöksiä 

oli 14 vuonna 2019, 19 vuonna 2018, kuusi vuonna 2017 ja neljä vuonna 2016  

(Trafikverket 2020b). Ylikuormitetut rautatiereitit vaihtelevat vuosittain paljon-

kin, mutta huomattava osa tapauksista liittyy Tukholma–Göteborg-reitin yksit-

täisille osaväleille ja Tukholman lähiympäristöön. 

 

Tavoitteena on, että priorisointia käytetään vain, jos ratakapasiteetin jaosta ei 

ole päästy muuten yhteisymmärrykseen. Maksimaalinen yhteiskuntataloudelli-

nen hyöty voidaan katsoa saavutettavan, jos ratakapasiteetti voidaan jakaa ha-

kemusten perusteella. Konfliktitilanteissa etusijajärjestyksen käytössä kyse on 

siitä, että pyritään löytämään mahdollisimman alhainen haitta siitä, että kaikkea 

ratakapasiteettia ei voida jakaa eri tahojen yhteisymmärrykseen perustuen. 

Priorisointi koskee aina yksittäistä tai yksittäisiä junia. Yhteiskuntataloudelli-
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sesti edullisimman ratkaisun kannalta viranomaisella on kuitenkin oikeus tarvit-

taessa muokata myös muidenkin kuin yhden tai kahden konfliktissa olevan junan 

aikatauluja (Westlund & Ström 2020). 

 

Ratakapasiteetin jakamisen tyypillinen kiista koskee muutaman kymmenen kilo-

metrin pituista reittiosuutta noin 30–60 minuutin pituisen hetken aikana arkipäi-

vien aamu- tai iltapäiväruuhkassa. Ratatöitä koskevat kiistat voivat koskea 

myös huomattavan pitkää ajanjaksoa, jopa puolta vuotta. Konfliktit voivat olla 

niin esimerkiksi henkilö- ja tavarajunan kuin kahden henkilöjunan välisiä tai ra-

tatöihin liittyviä.Etusijajärjstyksen käyttöön perustuvissa ratkaisuissa rataka-

pasiteetti myönnetään lähes poikkeuksetta, mutta mahdollisilla aikataulumuu-

toksilla hakijan vaatimuksiin verrattuna. Esimerkiksi vuoden 2020 matkustaja- 

junien muutetut aikataulut poikkesivat yleisesti noin 15–30 minuuttia ja tavara-

junille jopa muutamia tunteja toivotusta aikataulusta. Lisäksi junien pituusrajoi-

tukset ovat yleisiä alkuperäiseen hakemukseen verrattuna. Lyhytkestoisia poik-

keuksia, kuten tilapäisiä ratatöitä, lukuun ottamatta vain yksittäisissä tapauk-

sissa ratakapasiteettipulan takia junakulkutie jätetään kokonaan antamatta 

(Trafikverket 2020b). 

 

Kuva 6 esittää vuodelta 2018 Ruotsin rataverkon kapasiteetin käyttöasteita vuo-

rokausitason ja kahden huipputunnin osalta UIC 406 -laskentamenetelmällä. 

Erityisesti suurten kaupunkien ympäristössä rataverkko on ruuhkautunut myös 

vuorokausitasolla. Huipputuntien aikana ratakapasiteetista on käytössä yli 60 

prosenttia suurimmalla osalla käytössä olevasta rataverkosta. 

 

 

Kuva 6. Ratakapasiteetin käyttöaste Ruotsissa arkivuorokauden ja kah-

den huipputunnin aikana Ruotsin rataverkolla vuonna 2018 käyt-

täen UIC 406 -laskentamenetelmää. Lähde: Trafikverket 2020a. 
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3.2.4  Hinnoittelun rooli ratakapasiteetin jaossa 

Ruotsissa ratamaksujen ja etusijajärjestyksen välillä ei ole ilmiselvää kytkentää. 

Ratamaksujen pitää täyttää lain vaatimukset ja niiden ensisijaisena tarkoituk-

sena on kerätä varoja infran ylläpitoon. Esimerkiksi tavaraliikenteessä ei haluta, 

että kalliiden ratamaksujen takia tapahtuisi siirtymää rautateiltä tiekuljetuksiin 

(Westlund & Ström 2020). Etusijajärjestyksen käyttöön pohjautuvista viime vuo-

sien päätöksistä ilmenee, että mahdollisuutta periä korotettua ratamaksua yli-

kuormituspäätöksen jälkeen ei ole käytetty. 

 

Ratamaksuista ja niiden kohdentamisesta on käyty Ruotsissa viime vuosikym-

menellä paljon keskustelua ja Ruotsissa on otettu käyttöön vuonna 2015 rataka-

pasiteetin varausmaksut. Ruuhkaisimmilla rataosuuksilla on käytössä porras-

tettua hinnoittelua, minkä myötä on saatu vähennettyä liikennettä, joka voi kul-

kea muinakin aikoina. Tämä on johtanut luontaisesti esimerkiksi veturisiirtojen 

vähentymiseen ruuhka-aikoina (Westlund & Ström 2020). 

 

Ruotsissa ratamaksu eli pääsy rataverkon vähimmäiskäyttöpalveluihin koostuu 

minimissään kolmesta osasta: junakulkutie- eli reittimaksuista (tåglägeavgift), 

raidemaksuista (spåravgift) ja muutamien kohteiden ylimääräisistä reittimak-

suista (passageavgift). Junakulkutiemaksulla on kolme tasoa reitin mukaan, 

1,90, 3,40 ja 8 kruunua junakilometriltä. Kalleimpaan luokkaan kuuluvat esimer-

kiksi reitit Tukholmasta Göteborgiin ja Malmöön, kun taas Gävlen pohjoispuo-

lella peritään pelkästään kahta alemman tason maksua. Raidemaksu perustuu 

henkilö- tai tavarajunan painoon bruttotonneina ja se vaihtelee 0,0086–0,0171 

kruunun välillä bruttotonnikilometriä kohden. Henkilöliikenteessä ruuhkamak-

sujen kaltaisia ylimääräisiä maksuja peritään suurimpien asemien, Tukholman, 

Göteborgin ja Malmön, alueilla liikennöitäessä kello 6–9 ja 15–18 välisenä aikana. 

Maksu on 433 kruunua yhtä aluetta kohden. Lisäksi tavarajunilta peritään 3000 

kruunun ylimääräinen maksu Juutinrauman sillan ylittämisestä (Travikverket 

2019a, 66–74). Vuodelle 2021 uuden verkkoselostuksen perusteella joihinkin 

maksuihin on tulossa vähäisiä tarkistuksia ja junakulkutiemaksujen alin katego-

ria ollaan lopettamassa. 

 

Varausmaksut ovat tavarajunilla 10 tai 20 prosenttia junakulkutiemaksusta ja 

henkilöjunilla 20 tai 40 prosenttia junakulkutiemaksusta riippuen siitä, kuinka 

ajoissa (1–48 päivää ennen) peruutus tehdään. Lisäksi Ruotsissa käytetään laa-

tumaksuja, jotka perustuvat ylimääräisiin viivästyksiin ja peruttuihin juniin aika-

tauluun verrattuna. Päästömaksua junan käyttövoiman perusteella ei ole enää 

peritty vuodesta 2020 alkaen (Travikverket 2019a, 80–83). 

 

Tiivistetyssä Ruotsissa ohjataan Suomea enemmän ratakapasiteetin käyttöä 

hinnoittelulla, mutta hintaporrastukset voisivat olla teoriassa vieläkin voimak-

kaampia. Hinnoittelu ei kytkeydy suoraan etusijajärjestykseen, mutta porras-

tettu hinnoittelu lähtökohtaisesti vähentää etusijajärjestyksen käyttöä vaativia 

tapauksia. 

 

3.2.5  Kritiikki ja kehitystarpeet 

Ruotsin junaliikenteen etusijajärjestyksen heikkouksista ja uudistamistarpeista 

toteutettiin laaja kehitystyö vuonna 2015 (Trafikverket 2015). Tuolloin käytössä 

olleet säännöt olivat useita vuosia vanhoja ja toimijoiden määrä oli lisäänty-

mässä merkittävästi, kun esimerkiksi MTR haastoi valtionyhtiö SJ:n Tukholma–
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Göteborg-välillä open access -liikenteessä. Tuolloin ratakapasiteetin suunnitte-

lun ei nähty vastaavan pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmiin, mutta proses-

sia pidettiin myös jäykkänä lyhyen tähtäimen tarpeiden näkökulmasta. Liiken-

nöitsijöiden osallistaminen oli liian vähäistä, ratatöitä ei huomioitu riittävästi 

priorisoinnissa, Trafikverketillä oli liian vähän henkilökuntaa, manuaalisen eli 

automatisoimattoman työn osuus koko prosessista oli tarpeettoman suuri eikä 

esimerkiksi erilaisia liikennöintiskenaarioita ollut mahdollista testata riittävän 

nopeasti ja kattavasti. Toimijat toivoivat parempaa ratatöiden viestintää ja 

suunnittelua. Priorisointiperiaatteita pidettiin osin epätarkkoina eivätkä ne vält-

tämättä johtaneet yhteiskuntataloudellisesti parhaimpaan lopputulokseen 

(Trafikverket 2015, 11–18). 

 

Toisaalta selvityksen mukaan ideaalitilannetta ratakapasiteetin jakamisessa ei 

ole mahdollista saavuttaa, sillä eri toimijat tavoittelevat osin eri asioita ja  

resurssit ovat niukkoja. Liikennöitsijöiden kesken on erimielisyyttä esimerkiksi 

vakioaikataulun hyödyistä. Niiden käyttö voi nostaa liikennöintikustannuksia ja 

kuluttaa perusteettoman paljon ratakapasiteettia, mutta toisaalta kiistatilan-

teessa ollaan lähtökohtaisesti valmiita priorisoimaan vakioaikataulujärjestel-

mää noudattavaa junaa (Trafikverket 2015, 39–43). Monien haastateltujen mie-

lestä Trafikverket osasi sinällään laatia teknisesti juna-aikatauluja, mutta ym-

märrys liiketaloudellinen ymmärrys ja markkinadynamiikan tuntemus oli puut-

teellista. Nopeiksi ratkaisuiksi selvitys esitti pehmeitä keinoja, kuten kuulemisen, 

neuvonnan, tiedonjaon ja koulutuksen lisäämistä, jotta ratakapasiteetin hakijat 

esimerkiksi osaavat täyttää hakemukset teknisesti oikein ja ovat perillä rataka-

pasiteetin riittävyydestä (Trafikverket 2015, 18–19). 

 

Keskustelua on Ruotsissa herättänyt esimerkiksi tavarajunien painoarvo sekä 

kapasiteetin jako henkilöjunien kesken. Vuoden 2016 verkkoselostukseen tava-

rajunien aikakustannusten useat laskenta-arvot noin kaksinkertaistuivat. Pit-

känmatkainen tavaraliikenne, jolla on arvokasta kuormaa, saa nykyään hyvin 

korkean arvostuksen. Tämä kuitenkin aiheuttaa nopeiden henkilöjunien kanssa 

haasteita kapasiteetin jaolle suurten nopeuserojen takia eli tällaisissa tilan-

teissa syntyy konflikti yhteiskuntataloudellisen hyödyn ja kapasiteetin tehok-

kaan käytön välillä (Westlund & Ström 2020). Vuoden 2016 verkkoselostukseen 

suurten matkustajamäärien tärkeille lähijunille luotiin kokonaan uusi kategoria. 

Suurimman arvostuksen Tukholman paikallisjunien ja muiden keskeisten lähiju-

nien aikakustannusten laskenta-arvot ovat kasvaneet selvästi muihin matkus-

tajajuniin verrattuna viime vuosina. 

 

Tästä huolimatta esimerkiksi Tukholman läänin joukkoliikenneviranomainen on 

kokenut edelleen vuonna 2018, että yhteiskuntataloudelliset laskelmat suosivat 

liikaa pitkänmatkaisia junia paikallisjunien ja aluejunien (regionaltåg) kustan-

nuksella (Trafikförvaltningen 2018, 3). Sen mukaan vuonna 2017 avatulla Tuk-

holman Keskustaradalla Solna–Tukholma eteläinen ei ole voitu liikennöidä 

suunniteltua junamäärää, mikä johtuu rautatieteknisten seikkojen lisäksi osit-

tain myös etusijajärjstyksestä (Trafikförvaltningen 2018, 2). Myöskään yksittäi-

sillä uusilla asuinalueilla ei ole voitukaan liikennöidä haluttua määrää alueellisia 

tai paikallisia junia (Trafikförvaltningen 2018,52). Viranomainen on toivonut, että 

paikallisjunien aikataulujen myöntämisessä korostettaisiin enemmän tasaista 

vuoroväliä eli paikallisjunien ja bussien aikataulut voidaan sovittaa tehokkaasti 

yhteen. Tukholmassa onkin raportoitu oviongelmasta, sillä paikallisjunien epä-

tasaisella vuorovälillä ruuhka-aikoina matkustajakuormitus jakautuu epätasai-

sesti, eniten kuormitettujen vuorojen pysähtymisajat edelleen pitenevät ovien 
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sulkeutumisiin kuluvan pidemmän ajan takia ja näin ollen ne myöhästelevät. Pai-

kallisen viranomaisen mielestä tällainen ruuhkautuminen tulisi huomioida prio-

riteettilaskelmissa (Trafikförvaltningen 2018, 3). 

 

Tukholman joukkoliikenneviranomainen kertoo saaneensa esimerkiksi vuodelle 

2018 hakemansa junamäärän verran ratakapasiteettia, mutta vain 30 prosenttia 

haetuista aikatauluista on myönnetty sellaisenaan. Sen mukaan paikallisjunien 

aikataulujen siirtämisen pelivara on usein hyvin pieni, eli aikataulupuskurien tu-

lee olla hyvin vähäiset (Trafikförvaltningen 2018, 4).  Viranomainen kritisoi myös 

poistettavien junakulkuteiden laskentatapaa. Käyttämällä junatyyppikohtaisia 

keskiarvokustannuksia ei voida arvioida tarkasti yksittäisen junan todellisia net-

tohyötyä ja -kustannuksia. Junien poistaminen pitäisi arvottaa eri tavoin riip-

puen siitä, onko kyse viiden tunnittaisen junan karsimisesta neljään vai tunnin 

ainoan junan poistamisesta (Trafikförvaltningen 2018, 5). 

 

Etusijajärjestystä on arvosteltu aiemminkin liian staattisiksi. Esimerkiksi vuoden 

2015 jakoprosessissa vuoteen 2014 verrattuna Tukholma–Göteborg-välillä no-

peiden junien kulkuteiden haettu määrä kasvoi noin 50–60 prosentilla, mutta 

kunkin junan arvo yhteiskunnalle pysyi arvioinnissa samana (Trafikverket 2015, 

15). 

 

Trafikverketiin mukaan organisaatioiden tyytyväisyyttä etusijajärjestykseen ja 

laskentamalliin ei ole systemaattisesti mitattu. Lähinnä laskentamallin julkaisun 

yhteydessä Ruotsissa järjestettiin koulutusta ja perehdytystä operaattoreille 

esimerkiksi junien luokittelusta. Nykyään liikennöitsijöiden tuen ja neuvonnan 

tarve on hyvin vähäinen ja Trafikverketin tarvitsee hyvin harvoin muuttaa haki-

jan valitsemia prioriteettiluokkia. Strategisia hakemuksia, kuten ratakapasitee-

tin varaamista tarkoituksella liian paljon, ei Trafikverketin mielestä juurikaan 

esiinny. Lainsäädäntö mahdollistaa sen, että vastaavaa kulkutietä ei myönnetä 

seuraavana vuonna, jos kulkutie on jäänyt aiemmin käyttämättä. (Westlund & 

Ström 2020.) Viime vuosina Trafikverket kokee itse saaneensa palautetta etu-

päässä mallin läpinäkymättömyydestä, mutta tästä ongelmasta ei voi päästä 

kokonaan eroon prosessin pitkälle automatisoidun luonteen takia. Liikennöitsi-

jöillä olisi esimerkiksi halua päästä käyttämään konfliktinkäsittelyä ja tutkimaan 

eri vaihtoehtoja. Toimijoilta ei ole tullut ratkaisuehdotuksia laskentatyökalun 

korvaamisesta, eli nykyiseen menetelmään ollaan tottuneita ja kaikki voivat elää 

sen kanssa (Westlund & Ström 2020.) 

 

Yleisellä tasolla laskentamallin käyttöön ja sovellettavuuteen on tunnistettu 

liittyvän jonkin verran avoimia kysymyksiä. On mahdollista, että hakija hakisi 

strategisista syistä perusteettoman paljon junavuoroja tai yhdistäisi kaksi junaa 

yhdeksi pidemmäksi junaksi korkeamman prioriteetin saamiseksi. Mallin käy-

tössä voidaan kuitenkin vain olettaa hakijoiden jättämät hakemukset yhteiskun-

tataloudellisesti optimaalista tilaa kuvaaviksi (Trafikverket 2015, 20–23). Mallin 

käytössä pitää tarkentaa, missä määrin eri junatyypit voivat saada kapasiteettia, 

eli voiko esimerkiksi yhdelle junatyypille antaa kaiken kapasiteetin, jos se vaikut-

taa yhteiskuntataloudellisesti järkevimmältä (Trafikverket 2015, 24). Laskenta-

mallia ei voida käyttää, jos kaksi toimijaa hakee täysin samaa palvelua, vaan täl-

löin ratkaisu tulee tehdä esimerkiksi huutokaupan avulla (Trafikverket 2015, 25). 

Laskentamallin avulla itsessään on vaikeaa määrittää tarkkoja junakohtaisia tie-

toja, eli laskennassa joudutaan käyttämään monin osin keskimääräisiä tai vuo-

tuisia tietoja (Trafikverket 2015, 24). 
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3.3  Tanska 

3.3.1  Tausta ja säädösperusta 

Tanskassa valtion rataverkon pituus on noin puolet Suomen rataverkosta ja pai-

kallinen rataverkon haltija ja ratakapasiteetin jakaja on Banedanmark. Vuonna 

2020 Tanskan rautateillä liikennöi 11 liikennöitsijää (Banedanmark 2020a), ja 

etenkin henkilöliikenteessä suuri rooli on valtio-omisteisella DSB:llä. Lisäksi  

Arriva operoi joitakin paikallisjunavuoroja Jyllannissa, mutta tällä hetkellä mat-

kustajaliikenteessä ei ole käytännössä merkittävää kilpailua. Erityispiirteenä 

Tanskassa suhteessa kaikesta liikenteestä etenkin tavarakuljetuksissa kansain-

välisen liikenteen osuus on erittäin huomattava. Tavaraliikenteessä on useita 

toimijoita, joista osa operoi maan rajojen sisällä ja osa esimerkiksi maan läpikul-

kevaa transitoliikennettä. Tanskasta on raideyhteydet Saksaan ja Ruotsiin ja kai-

kissa maissa on käytössä yhtenäinen eurooppalainen raideleveys, mikä mahdol-

listaa laajamittaisen kansainvälisen liikenteen. 

 

Tanskassa ratakapasiteetin jakamiseen liittyvä etusijajärjestys esitetään vuo-

delta 2015 olevalla asetuksella BEK nr 1245 af 10/11/2015 ”Bekendtgørelse om 

tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.” (BEK 1245/2015).  

Asetuksen pohjana on erityisesti EU:n rautatiemarkkinadirektiivi (2012/34/EU) 

yleiseurooppalaisen käytännön mukaisesti. Asetus otettiin käyttöön uuden rau-

tatielain (Jernbanelov 686/2015) voimaantulon myötä. Ratakapasiteetin jakami-

sen kriteerien pohjalla ovat poliittiset ja taloudelliset syyt, ottaen huomioon 

mahdollisimman tehokkaan ratakapasiteetin käyttämisen. 

 

Itse verkkoselostuksessa ei esitetä varsinaista etusijajärjestystä, vaan verkko-

selostuksessa vain viitataan muuhun sääntelyyn, erityisesti edellä mainittuun 

asetukseen (BEK 1245/2015). Verkkoselostuksessa käsitellään lähinnä ylikuor-

mittuneiden rataosien määrittämistä ja kerrotaan kapasiteettianalyysin sekä 

kapasiteetin vahvistamissuunnitelman laatimisen pakollisuudesta (Bane- 

danmark 2020b). 

 

Asetus (BEK 1245/2015) pohjautuu niin EU-lainsäädäntöön kuin kansallisen har-

kintavallan pohjalta päätettyihin asioihin. Kapasiteetin jaosta on määrätty ase-

tuksella vuodesta 1998 alkaen eli ennen EU:n rautatiepakettien voimaantuloa. 

Kansallista rautatiemarkkinaa on kuitenkin suojeltu varsin vahvasti 2010-luvun 

alkuun asti. Asetusten muuttaminen ei vaadi parlamentin enemmistöä, vaan sen 

voi tehdä hallitus. 

 

3.3.2  Etusijajärjestys 

Banedanmark päättää ratakapasiteetin jakamisesta asetuksen (BEK 7, 14–18 §) 

mukaisesti perustuen hakemuksiin, jotka on saatu kahdeksan kuukautta ennen 

aikataulukauden alkua. Myöhäisemmät hakemukset voidaan myös hyväksyä, jos 

kapasiteettia on vapaana. Lähtökohtana on, että Banedanmark hyväksyy mah-

dollisuuksien mukaan kaikki ratakapasiteettia koskevat hakemukset, mukaan lu-

kien hakemukset, jotka ylittävät useamman kuin yhden rataverkon. Lisäksi rata-

kapasiteetin jakajan tulee asetuksen mukaan ottaa mahdollisuuksien mukaan 

huomioon kaikki hakijoille tärkeät asiat, mukaan lukien taloudelliset vaikutukset 

näiden liiketoimintaan. Mikäli eri yritysten kapasiteettihakemukset ovat ristirii-
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dassa keskenään, Banedanmark kutsuu asianomaiset rautatieyritykset yhteen-

sovittamisneuvotteluihin vähintään seitsemän kuukautta ennen aikataulukau-

den alkamista. Jos neuvotteluissa ei löydy ratkaisua, Banedanmark päättää kym-

menen päivän kuluessa neuvotteluista kapasiteetin jakamisesta asetuksessa 

olevien sääntöjen mukaisesti. Hakijat, jotka eivät osallistu yhteensovittamiseen, 

voidaan priorisoida muita heikommin. Mikäli kaikkia hakemuksissa esitettyjä ka-

pasiteettitoiveita ei voida täyttää, julistetaan rataosa ylikuormittuneeksi (BEK 

1245/2015, 14–15 §). Ylikuormittuneen rataosan priorisointikategoriat ovat seu-

raavat (BEK, 19 §): 

 

1) kansainvälisten tavaraliikennekäytävien junaliikenne (vain PAPS-junat), 

2) julkisten hankintojen junaliikenne, 

3) muu liikenne. 

 

Etusijalla on tietty valtionrajat ylittävä tavaraliikenne, eli niin sanotut PAPS- 

tavarajunat (pre-arranged-paths). PAPS-junista on säädetty tarkemmin EU-

asetuksessa (Euroopan unioni 2010/913). PAPS-junan junakulkutietä eli slottia 

aikataulusta ei saa muuttaa varauksen jälkeen eli myöhemmin kapasiteetin  

jakoprosessin aikana (Flod Johansson ym. 2020). Kaikki kansainväliset tavara- 

junat eivät kuitenkaan ole PAPS-junia, vaan ne käsitellään muu liikenne -katego-

riassa. Toisella sijalla on julkisena palveluna tuotettu matkustajaliikenne. Lähes 

kaikki Tanskassa ajettava matkustajaliikenne perustuu julkissektorin tekemiin 

sopimukseen. Julkisten hankintojen junaliikenne kattaa niin paikallisjunia kuin 

pidemmän matkan junia ja ne noudattavat monin osin vakiominuuttiaikatauluja. 

Prioriteettikriteeristö ei siis sisällä kirjauksia esimerkiksi synergisestä junakoko-

naisuudesta tai säännöllisestä vuorovälistä, mutta nämä sisältyvät kuitenkin ai-

kataulujen suunnitteluperiaatteisiin. Sopimusliikenteen jälkeen prioriteettikate-

goriana on muut junat. Kategoriaan kuuluvat esimerkiksi muut tavarajunat kuin 

PAPS-junat ja open access -tyyppinen liikenne. 

 

Jos kapasiteettia ei ole jaettu ylikuormittuneella rataosalla edellisen, 19. pykälän 

mukaisesti, jäljelle jääneestä liikenteestä jaetaan 1) puolet hakijalle, joka hakee 

kapasiteettia kyseiselle rataosalle ensimmäistä kertaa. Tämän jälkeen loppu-

puoli kapasiteetista jaetaan 2) julkisena hankintana operoitavalle uudelle liiken-

teelle, 3) muulle kansainvälisten käytävien tavaraliikenteelle ja 4) muulle liiken-

teelle (BEK, 20 §). 

 

Lisäksi asetus sanoo, että ei-julkisiin sopimuksiin perustuvassa matkustaja- ja 

tavaraliikenteessä (open access) Banedanmarkin ja operaattorin välillä tehdään 

sopimus, jonka mukaan operaattorille on tarjottava mahdollisuus säilyttää 90 

prosenttia myönnetystä kapasiteetista hakemuskaudelta seuraavalle kapasi-

teettia haettaessa. Luvut lasketaan osuutena kokonaisjunamäärästä kullakin 

välillä (BEK, 23 §, 4.). Ratakapasiteetin myyminen on kiellettyä ja se voi johtaa 

sulkemiseen jakoprosessista ja asetus sisältää myös muita ehtoja esimerkiksi 

siitä, kuinka paljon operaattorin täytyy käyttää myönnettyä kapasiteettia, että 

sillä säilyy oikeus kapasiteettiin myös seuraavalla kaudella (BEK, 23 §). 

 

Jos priorisointia saman kategorian sisällä ei voida tehdä eikä aikatauluja voida 

yhteensovittaa neuvotteluin tai pienin muutoksin, jaetaan kapasiteetti sille ha-

kijalle, jonka odotetaan suorittavan suurimman kuljetustyön kyseisellä slotilla. 

Junat sijoitetaan aikatauluun niin lähellä toisiaan kuin mahdollista ottaen huo-

mioon jo aikataulussa olevat junat. Tässä yhteydessä kuljetustyöllä, jonka las-

kentakaava on määritelty asetuksessa, tarkoitetaan junakilometrituotantoa. 
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Laskentakaavassa huomioidaan junan vaunujen määrä, junan ajomatka ja ajo-

päivien määrä, ja laskentaoletusten perusteella esimerkiksi matkustajajunien 

painoarvo on nelinkertainen tavarajuniin verrattuna. Mikäli kapasiteettitoivetta 

ei edelleenkään voida ratkaista, priorisoidaan yritystä, joka on hakenut kapasi-

teettia kuljetukselle, jolla on suurin teho-paino-suhde. Teoriassa mahdollista 

mutta hyvin epätodennäköistä olisi yrittää hankkia parempi prioriteettiasema 

ajamalla tarkoituksella tyhjiä vaunuja junan perässä. Lisäksi asetuksessa on 

määritetty, että konfliktitilanteissa prioriteetti on sillä operaattorilla, jolla on 

suurin kuljetustarve. Esimerkiksi matkustajaliikenteen osalta aamuisin ja ilta-

päivisin prioriteetti on varsinaiseen ruuhkasuuntaan kulkevalla junalla eli enem-

män matkustajia kuljettavalla junalla. 
 

BEK-asetuksen perusteella Banedanmark varaa ratakapasiteettia ratatöille vii-

meistään seitsemän kuukautta ennen aikataulukauden alkamista ottaen asian-

mukaisesti huomioon hakemukset, jotka on jätetty niille rataosille, joilla ratatyöt 

suoritetaan. Ratatöihin ja niiden suunnitteluun sovelletaan myös asianosaisia 

EU-asetuksia. 

 

Luettelo tulevista ratatöistä julkaistaan Banedanmarkin verkkoselostusten liit-

teenä, eli esimerkiksi joulukuun puoliväliin 2019 mennessä ilmoitetaan vuoden 

2021 aikataulukauden ratatyöt. Ennen verkkoselostusten julkaisua rata- ja kun-

nossapitotöiden ajoittamisesta käydään kuitenkin neuvotteluja Banedanmarkin 

ja operaattoreiden välillä. Ratatyöt suunnitellaan rataosien elinkaaren mukaan. 

Toistaiseksi ratatöiden optimaalisten ajankohtien etsimiseen ei ole käytetty las-

kentapohjaisia työkaluja, kuten hyöty-kustannusanalyyseja.  
 

3.3.3  Käyttötapaukset 

Tanskan rautatieliikenteessä ylivoimaisesti suurin osa kapasiteettikiistoista 

kyetään ratkaisemaan yhteensovitusneuvotteluissa tai muulla tavoilla neuvot-

teluja ja kompromisseja tehden. Myös rautatieoperaattorit kokevat, että kiistat 

on edullisinta pyrkiä ratkaisemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Useimmiten viimeisiä virallisia keinoja, kuten etusijajärjestystä, ei tarvitsekaan 

käyttää ratakapasiteetin jakamiseen. Kokemusten mukaan operaattorit ovat hy-

viä keskustelemaan ratakapasiteetin jakamisesta niin toistensa kuin Bane- 

danmarkin kanssa (Flod Johansson ym. 2020). Tanskan verkkoselostusten yh-

teydessä esitetään aiemmalta aikataulukaudelta toteumakuva rataosakohtai-

sesta kapasiteetin käytöstä (Banedanmark 2020b). Luokittelussa hyödynnetään 

Kansainvälisen rautatieliitto UIC:n laskentasuosituksia kapasiteetin käyttöas-

teesta (Kuva 7). 

 



Väyläviraston julkaisuja 63/2020           37  

Ylikuormittuneen rautatiereitin ensisijajärjestys 

 

 

 

 

Kuva 7. Kapasiteetin käyttö Tanskan rautateillä vuoden 2019 aikataulu-

kaudella. Lähde: Banedanmark 2020b. 

 

Lähinnä Kööpenhaminan ympäristön rataosuudet on jouduttu Tanskassa julis-

tamaan ylikuormittuneiksi. Ylikuormittuneista rataosista on uusi arvio tekeillä. 

Asemiin ja ratapihoihin käytetään samaa etusijajärjestystä. Flod Johansson ym. 

2020). Viime vuosina tilanne ylikuormitettujen rataosien suhteen sekä runsaalla 

kapasiteetin käytöllä olevien rataosien suhteen on säilynyt pääpiirteissään sa-

mana. Kööpenhaminan ympäristön ohella ratakapasiteetin käyttö on korkeaa 

esimerkiksi Odensen, Ålborgin, Århusin ja Esbjergin ympäristöissä sekä Saksan 

vastaisen rajan rajanylityspaikkojen, Tonderin ja Padborgin, alueilla. 
 

3.3.4  Hinnoittelun rooli ratakapasiteetin jaossa 

Ratamaksuja ei ole käytetty Tanskassa kapasiteetin jakamisen työvälineenä, ja 

niiden laajemmasta hyödyntämisestä on keskusteltu satunnaisesti (Flod  

Johansson ym. 2020). Ratamaksuista säädetään erillisellä, etusijajärjestyksestä 

riippumattomalla asetuksella. Ratamaksu maksetaan ajetun junakilometrin mu-

kaan ja Juutinrauman sekä Ison-Beltin siltojen ylityksestä peritään oma mak-

sunsa (BEK 1233/2019), mutta junakulkutien hinnoittelu ei vaihtele alueittain. 

Ruotsin ja Saksan tavoin käytössä on varaus/peruutusmaksu. Jos ratakapasi-
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teetin hakija peruu haetun junan liikennöinnin 8–48 päivää ennen aiottua liiken-

nöintipäivää, pitää maksaa 50 prosenttia ratamaksusta. Viimeisen viikon aikana 

tehtävistä peruutuksista joutuu maksamaan ratamaksun kokonaan (Banedan-

mark 2020b, 52). 

 

Tanskan verkkoselostuksessa esitetään tietoja ratamaksujen jakaumasta eri-

tyyppisen rautatieliikenteen mukaan. Ratamaksujen tulot koostuvat suurim-

milta osin matkustajajunista suhteessa tavarajuniin. Matkustajajunien ratamak-

sujen tuotoista vuonna 2018 kertyi 99,9 prosenttia  PSA:n mukaisesta sopimus-

liikenteestä ja 0,1 prosenttia muusta, open access -tyyppisestä markkinaehtoi-

sesta liikenteestä (Banedanmark 2020b, 48). Markkinaehtoisia junia ovat Ruot-

sin rautateiden valtionyhtiö SJ:n ajamat junat Kööpenhaminan ja Tukholman vä-

lillä (Juutinrauman sillan ylitys). Joulukuussa 2020 SJ alkaa ajaa kilpailutusvoit-

toon perustuvaa sopimusliikennettä Juutinrauman sillan ympäristössä (Öre-

sundståg).  

 

3.3.5  Kritiikki ja kehitystarpeet 

Toimijoilta tullut kritiikki on liittynyt etenkin open access -henkilöliikenteen ja 

tavaraliikenteen arvostukseen. Open access -liikenteen on koettu toisinaan ole-

van haastavaa saada haluamiaan junakulkuteitä ylikuormittuneilla rataosilla 

julkisten hankintojen liikenteeseen verrattuna alemman prioriteettiaseman  

takia. Tavaraliikenneoperaattorit puolestaan ovat kritisoineet käytäntöä, että 

kapasiteettia tulee hakea kerralla koko tulevalle vuodelle, sillä heidän asiak-

kaansa eivät välttämättä tiedä vielä hakuvaiheessa, mitä ja milloin pitää kuljet-

taa. (Flod Johansson ym. 2020). 

 

Viimeisen 15 vuoden aikana Tanskassa on vaihdellut, millä tavalla tavaraliikenne 

otetaan huomioon matkustajaliikenteeseen verrattuna. Joinakin aikoina tavara-

liikenteellä on ollut hyvin alhainen prioriteetti, mutta nykyisin tavaraliikennettä 

priorisoidaan aiempaa korkeammalle, jotta junaliikenne säilyisi kilpailukykyi-

senä rekkaliikenteeseen verrattuna. Nykyiseen priorisointikäytäntöön ovat vai-

kuttaneet muun muassa ympäristöpoliittiset näkökulmat. Tanskassa ei haluta 

ajautua tilanteeseen, jossa tavaroiden kuljetus siirtyy maanteille, koska ratalii-

kenne ei pysty tarjoamaan tarvittavia kuljetusmahdollisuuksia (Flod Johansson 

ym. 2020). 
 

Joiltakin osin säännöstöä voi pitää yleisesti ristiriitaisena. Tavoitteena on rauta-

tieliikenteen vapaat markkinat, mutta etusijajärjestys ja yleisesti hakuprosessi 

(jossa kapasiteettia täytyy hakea pitkälle tulevaisuuteen) ei aina mahdollista 

riittävää joustavuutta, jota vapailla tavaraliikennemarkkinoilla tarvitaan (Flod 

Johansson ym. 2020). Myös ratakapasiteetti aiheuttaa tosiasiallisia rajoitteita 

täysin vapaalle kilpailulle. Esimerkiksi Malmö/Kööpenhamina–Odense-välille 

on käytännössä mahdotonta saada ratakapasiteettia open access -henkilö- 

junille etenkin kaupallisesti houkuttelevaan aikaan ympäristön ylikuormittu-

neen rautatiereitin takia, vaikka teoriassa tällainen hakemus Banedanmarkille 

voisi saapuakin. 
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3.4  Saksa 

3.4.1  Tausta ja säädösperusta 

Saksassa on kilometrimääräisesti mitaten Euroopan laajin ja myös yksi maail-

man pisimpiä rataverkkoja. Pääasiallinen rataverkon haltija on DB Netz Ab, eli 

Deutsche Bahnin kokonaan omistama tytäryhtiö. Sen vastuulla oli 33 400 kilo-

metriä liikennöityä rataverkkoa vuonna 2019 ja jopa keskimäärin 40 000 junaa 

kulkee päivittäin sen hallinnoimalla verkolla. Tässä luvussa rajoitutaan tarkas-

telemaan vain DB Netzin verkkoa. Rautatiejärjestelmä on erittäin kansainväli-

nen, sillä yhtenäisen raideleveyden turvin – osin erilaisista teknisistä järjestel-

mistä huolimatta – Saksasta on rautatieyhteydet kaikkiin sen naapurimaihin, 

Tanskaan, Ranskaan, Puolaan, Itävaltaan, Sveitsiin ja Benelux-maihin. 

 

Regulaattorina toimiva erillinen viranomainen, Bundesnetzagentur (Liittovaltion 

verkkovirasto, Federal Network Angency), valvoo kapasiteetin jakoa ja varmis-

taa läpinäkyvän ja syrjimättömän kapasiteetin käyttömahdollisuuden kaikille 

toimijoille. Lisäksi se seuraa markkinoiden kehittymistä ja huolehtii, että rata-

maksut on asetettu tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Kaikki menettelyt on kehi-

tetty lainsäätäjän ja julkisviranomaisten kanssa, niitä valvotaan ja ne ovat juri-

disesti pakottavia. 

 

Saksassa rautatiemarkkinan avautuminen kilpailulle tapahtui Euroopan maiden 

mittakaavassa ensimmäisten joukossa. Kilpailu käynnistyi aluksi etenkin kan-

sainvälisessä tavaraliikenteessä ja alueellisessa matkustajaliikenteessä (Eu-

roopan komissio 2012). Halu avata markkinat ja noudattaa EU-sääntelyä, keskei-

nen sijainti kauttakulkumaana ja osavaltiorakenne (suuri määrä alueellisia kil-

pailutuksia) ovat keskeisiä syitä markkinan nopeaan avautumiseen ja toimijoi-

den suureen määrään. 

 

DB Netzen ratakapasiteetin jaon etusijajärjestys on pysyneet 2010-luvulla pää-

piirteissään samoina. Vuonna 2018 henkilö- ja tavaraliikenteessä Deutsche  

Bahnin noin 400 kilpailijaa ajoivat noin kolmasosan kaikesta liikennesuorit-

teesta DB Netzen hallinnoimalla verkolla. DB Netz on lanseerannut Strong Rail-

way -strategian ja se tavoittelee tulevina vuosina rataverkollaan kapasiteetin 

kasvattamista 30 prosentilla eli 350 miljoonalla junakilometrillä Saksan halli-

tuksen myötävaikutuksella. Tavoite pyritään saavuttamaan pitkälti automati-

saation, digitalisaation ja entistä tehokkaamman kapasiteetin jaon avulla  

(Deutsche Bahn 2020). Nykyisellään työskentely ratakapasiteetin jaossa  

Bundesnetzagenturia myöden on yhä pitkälti manuaalista. 

 

Saksassa kaikki rataverkolle pääsyyn, ratakapasiteetin saamiseen ja muiden ra-

taverkon palveluiden käyttämiseen liittyvä sääntely lähtee ajatuksesta, että 

kaikkia toimijoita on kohdeltava syrjimättömästi ja tasapuolisesti. Aikataulut ja 

liikennöintisuunnitelmat pyritään laatimaan niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. 

Järjestelmässä korostuu ennakoiminen ja yhteistyö niin operaattorien kesken 

kuin operaattorien ja rataverkon haltijan välillä, jotta konflikteja eli tarvetta  

soveltaa etusijajärjestystä ei syntyisi. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että 

näköpiirissä olevat ongelmat voitaisiin ratkaista infraparannuksilla eli ennen  

aikatauluhakemuksen jättämistä.  
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Vuositason aikatauluja käsitellään vähintään kolmen vuoden aikana: kuluvan ja 

vähintään kahden edeltävän vuoden aikana. Lisäksi päivätasolla tehdään opera-

tiivista liikenteen hoitoa. Pääpiirteissään Saksan rautateiden aikataulusuunnit-

telu prosessina muistuttaa pitkälti Suomea, jossa vaiheet ovat strateginen, tak-

tinen ja operatiivinen suunnittelu (Väylävirasto 2020b). Saksan aikataulusuun-

nitteluprosessi on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Aikataulusuunnittelun tasot Saksassa. 

 

3.4.2  Etusijajärjestys 

Ylikuormitetun rautatiereitin ja etusijajärjestyksen käytänteistä säädetään verk-

koselostuksessa sekä rautatieliikenteen sääntelylaissa (Eisenbahnregulie-

rungsgesetz 2016). 

 

Asianosaisen aikataulukauden ratakapasiteetin jakoa koskevat kiistat ratkais-

taan lähtökohtaisesti 1) yhteensovitusmenettelyllä. Menettely on olemassa niin 

pieniin kuin suuriin konflikteihin. Yksinkertaisimmillaan rataverkon haltija voi 

pyytää luvan siirtää yhden operaattorin junan junakulkutietä vähäisessä mitta-

kaavassa. Neuvottelun myötä matkustajajunan aikataulua voi siirtää enintään 

tunnilla molempiin suuntiin mukaan lukien mahdolliset pysähdyskäyttäytymis-

muutokset ja tavarajunaa kahdella tunnilla suuntaan tai toiseen (Bundesnetz- 

agentur 2020). 

 

Jos yhteensovitus tai neuvottelu ei johda ratkaisuun, edetään käyttämään 2) 

varsinaista riitojen ratkaisumenettelyä eli etusijajärjestystä. Jos kahden junan 

prioriteettiluokka on sama, lopullinen ratkaisu tehdään 3) huutokauppamenet-

telyllä, jossa junakulkutien saa eniten maksava operaattori. 

 

Prosessin erityispiirteenä on mahdollisuus huutokauppamenettelyyn. Muiden 

maiden ja EU-lainsäädännön kaltaisesti ylikuormitetun rautatiereitin julistami-

seen liittyvä menettely otetaan käyttöön, jos osapuolten neuvottelut eivät ole 

johtaneet kiistan ratkaisuun tai jos radan ylikuormittuminen on muuten ilmeistä. 

Ylikuormittuneista rataosuuksista on tehtävä kapasiteettianalyysit ja kapasi-

teetin vahvistamissuunnitelmat. Ennen etusijajärjestyksen soveltamista voi-

daan käyttää korotettuja radankäyttömaksuja (35, 55 §). 
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Ylikuormittuneen rautatiereitin julkistamisesta on laadittu erilliset kriteerit. 

Reitti katsotaan ylikuormittuneeksi, jos kaikkia haettuja junia ei saada ajettua tai 

junien aikaikkunat, kokonaismatka-ajat tai pysähdysajat venyvät liian pitkiksi. 

Ylikuormituspäätöstä tehtäessä toleranssit ovat pienimmät lyhimmän matkan 

henkilöjunilla ja pisimmät tavanomaisilla tavarajunilla. Kiireettömillä kuljetuk-

silla ei ole tarkempia aikamääreitä (Bundesnetzagentur 2016). Pienemmät kapa-

siteettikonfliktit, jotka johtuvat esimerkiksi virheellisesti tehdyistä ratakapasi-

teettihakemuksista, odottamattomasta liikenteestä tai lyhytaikaisista muutok-

sista, ratkaistaan kevyemmällä menettelyllä. 

 

Jos yhteensovitusmenettely ei johda kolmen päivän enimmäismääräajassa rat-

kaisuun, rataverkon haltija voi muuttaa junien aikatauluja prioriteettikriteerien 

avulla, jotka ovat 

 

1) vakiominuuttiaikataulua käyttävät tai integroituun palvelukokonaisuu-

teen kuuluvat junat, 

2) kansainväliset junat ja 

3) muut tavarajunat. 

 

Matkustajaliikenteen palvelukokonaisuus on integroitu, jos junalla on vähintään 

kaksi vaihtoyhteyttä muille junareiteille 30 minuutin sisällä (kaksi pysähdystä 

tai useampi vaihtoyhteys yhdellä pysähdyksellä), kääntöaika on enintään tunnin 

ja kalusto pysyy kahden lähdön välillä samana. Tietyin kriteerein junayksiköitä 

voi kuitenkin lisätä tai vähentää. Tavaraliikenteen palvelukokonaisuus on integ-

roitu, jos kuljetuksella on vähintään kaksi riippuvuutta, jossa vähintään kahdek-

san vaunua kytketään tai irrotetaan toisistaan, ja jos kääntöaika on enintään 

kahdeksan tuntia (DB Netz 2018, 47–48). 

 

Jos hakija ei ole viimeisen kahden vuoden aikana käyttänyt vähintään 70 pro-

senttia junakulkuteistä, sen on toimitettava rataverkon haltijalle vakuutus siitä, 

että aikoo käyttää ratakapasiteettia kiistatapauksessa. Muuten hakija voidaan 

tietyin kriteerein sulkea pois kapasiteetin jakomenettelystä (DB Netz 2018, 48). 

 

Samaan prioriteettikategoriaan kuuluvien junien järjestys ratkaistaan vertaile-

malla ratamaksuja. Etusijan saa se juna, josta kyseisellä rataosalla aikataulu-

kauden aikana kaikilta liikennöintipäiviltä maksetaan suurempi määrä ratamak-

suja (DB Netz 2018, 48). 

 

Jos etusijajärjestys ei vieläkään ratkea, eli käytännössä molempien operaatto-

rien junat ovat samantyyppiset ja ne ajetaan yhtä monena viikonpäivänä, järjes-

tetään huutokauppa. Tällöin kilpailevilta operaattoreilta pyydetään viiden päi-

vän sisällä tarjoukset, paljonko ne ovat valmiita maksaman junakulkutiestä. Tar-

jouksen pitää olla normaalitilanteen ratamaksuja korkeampi, ja suurimman tar-

jouksen tekijä voittaa. Tarjoukset lähetetään ratataverkon haltijalle (DB Netz) 

Liittovaltion verkkoviraston kautta (Bundesnetzagentur) kautta ja sopimuksesta 

tehdään virallinen asiakirja (DB Netz 2018, 48–49). 

 

Lisäksi rataverkon haltijan tulee huolehtia siitä, että kiireellisille ad hoc -tavara-

junille jää riittävästi ratakapasiteettia vertailemalla kahden edellisen aikataulu-

kauden ad hoc -junien, vuosiaikataulun muutosten sekä peruttujen junien mää-

rää. Ratatöiden varaamiselle on erilliset menettelytavat (DB Netz 2018, 50). 
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Tanskan tavoin kansainväliset PAPS-tavarajunat ovat priorisoinnissa etusijalla 

ja verkkoselostuksen liite sisältää laskukaavan konfliktissa olevia PAPS-junia 

varten (DB Netz 2018, 55–57). Verkkoselostus sisältää myös lukuisia erikoistu-

neen ratakapasiteetin reittejä, joilla esimerkiksi päiväsaikaan prioriteetiksi on 

määritetty matkustajajunat ja yöaikaan tavarajunat. Näilläkin reiteillä kuitenkin 

sovelletaan etusijajärjestystä, jos reitti on todettu ylikuormittuneeksi (DB Netz 

2018, 38–40). 

 

3.4.3  Hinnoittelun rooli ratakapasiteetin jaossa 

Vähimmäiskäyttöpalveluissa ratamaksuhinnoittelu perustuu junakilometreihin. 

Joitakin vuosia sitten hinnoittelua uudistettiin vastaamaan EU:n rautatiemarkki-

nadirektiiviä. Tällöin otettiin käyttöön vaihtelevia hintaportaita eri markkinaseg-

menteissä eli pitkän- ja lyhyenmatkaisessa matkustajaliikenteessä ja tavara- 

liikenteessä, kun aiemmin hinnoittelu perustui vahvemmin keskimääräisiin 

yleiskustannuksiin (DB Netz 2019a, 2). Maksut ovat EU-alueen kalleimpia, sillä 

rataverkon ylläpito pyritään kattamaan ratamaksuilla. Pitkänmatkaisessa mat-

kustajaliikenteessä on eri maksuluokat metropolien väliselle liikenteelle, taval-

liselle liikenteelle päiväsaikaan, yöaikaiselle liikenteelle, tilausliikenteelle, vetu-

risiirroille ja yksittäisille junille. Vapaaehtoisella lisämaksulla tiettyjen junatyyp-

pien kohdalla voi ostaa paremman aseman operatiivisessa liikenteenohjauk-

sessa. Korkeimmat maksut on metropolien välisessä liikenteessä eli junilla, jotka 

kulkevat vähintään kahden suuren aseman (matkustajamäärä vähintään 50 000 

matkustajaa päivässä) tai rajanylityspaikan välillä. Tässä liikenteessä maksu 

vaihtelee myös junan nopeuden mukaan (DB Netz 2019a). Kaukoliikenteen mak-

sut esitetään kuvassa 9. 

 

 

 

Kuva 9.  Pitkänmatkaisen matkustajaliikenteen ratamaksut Saksassa 

vuonna 2020. 

 

Lähiliikenteessä junakilometrikohtaiset ratamaksut vaihtelevat osavaltioittain. 

Linjaliikenteessä ne ovat 4,95–5,73 euroa kilometriltä ja siirtoajoliikenteessä 

2,60–3,34 euroa kilometriltä. Halvimmat maksut on Hampurin osavaltiossa ja 

kalleimmat Brandenburgissa. Tavaraliikenteessä tavanomaisen junan maksu on 
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2,98 euroa kilometriltä. Lyhyillä matkoilla maksut ovat hieman alemmat ja hie-

man kalliimmat erityisen painavilla junilla ja vaarallisen tavaran kuljetuksilla. 

Kallein maksu on 4,22 euroa kilometriltä. Operatiiviseen liikennetilanteeseen voi 

halutessaan ostaa paremman aseman 0,50 tai 2 euron kilometrikohtaisella lisä-

maksulla ja vähäisen (0,10 €/km) alennuksen voi saada, jos junalla voi olla suu-

rempi toleranssi (DB Netz 2019a). 

 

Vertailtaessa samaan prioriteettikategoriaan kuuluvien henkilöjunien ratamak-

suja vähintään kahden suuren kaupungin välinen pitkän matkan nopea kauko-

juna saa yleensä etusijan lähi- tai paikallisjunan kustannuksella. Lähi- tai paikal-

lisjuna saa useimmiten etusijan tavanomaisen kaukojunan tai yöjunan kustan-

nuksella. Henkilöjunien ratamaksu puolestaan on lähes aina tavarajunia kor- 

keampi. 

 

Ratakapasiteetin käytön tehostamiseksi Saksassa peritään myös peruutus- 

maksuja, joiden maksuluokat riippuvat siitä, tehdäänkö peruutus alle vuoro-

kautta, 1–4 päivää, 5–30 päivää vai yli kuukautta etukäteen. Yli kuukautta etukä-

teen tehtäessä peruutusmaksu on alimmillaan muutamia senttejä kilometrejä ja 

viime hetken peruutuksissa se voi olla enintään noin 80 prosenttia ratamaksusta 

(DB Netz 2019a,18–19; DB Netz 2018, liite 6.2). 

 

3.4.4  Etusijajärjestyksen käyttötapaukset sekä kritiikki ja kehitys-

kohteet 

Tähän mennessä Saksassa DB Netzin hallinnoiman rataverkon alueella on jou-

duttu julistamaan 19 rataosakokonaisuutta ylikuormittuneeksi vuodesta 2008 

alkaen (DB Netz 2019b). Vuodelle 2020 ylikuormittuneiksi julistettiin kolme rata-

osakokonaisuutta Berliinin, Hampurin ja Aachenin ympäristöissä. Berliinin si-

sällä on viisi alakokonaisuutta, Hampurin sisällä kaksi sekä Aachenin ympäris-

tössä kaksi. Aiempina vuosina ylikuormituspäätöksiä on tehty myös muun  

muassa Kölnin, Dortmundin Würzburgin ja Sveitsin vastaisella rajalla Weil am 

Rheinin alueilla (Kuva 10). 

 

 

Kuva 10.  Saksassa DB Netzen ylikuormittuneiksi julistamat rataosat joulu-

kuuhun 2019 mennessä. Lähde: DB Netz 2019b. 
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Etusijajärjestystä on käytetty Saksan rautatiejärjestelmän kokoon nähden erit-

täin vähän, ja niiden rooli ratakapasiteetin jaon prosessissa on osoittautunut hy-

vin vähäiseksi. Saksassa esitetty varsinainen kritiikki koskeekin yleisesti koko 

prosessin byrokraattisuutta ja monimutkaisuutta sekä manuaalisen työn suurta 

osuutta. Automatisaation ja digitalisaation osuutta pyritään lisäämään uusien 

kehitysohjelmien avulla (mm. DB:n Strong Railway -strategia). 

 

3.5  Käytäntöjä muissa maissa 

Tässä alaluvussa esitetään poimintoja muiden Euroopan maiden etusijajärjes-

tyksistä ilman tarkempia asiantuntija-arvioihin tai haastatteluihin perustuvia 

analyyseja. 

 

Norjassa yleinen etusijajärjestys on seuraava (Bane NOR 2020): 

 

1. julkisen palvelun velvoitteen sisältävä sopimusliikenne, 

2. kansallinen ja kansainvälinen tavaraliikenne, 

3. lainsäädäntöön perustuvat tietyt palvelutyypit ja 

4. muu matkustajaliikenne. 

 

Jos ratkaisua ei saavuteta etusijajärjestyksellä, käytetään infranhaltijan (Bane 

NOR) yhteiskuntataloudellista laskentamenettelyä, joka perustuu Ruotsin ta-

voin hyöty-kustannus-analyysiin. Laskennassa on kolme konfliktityyppiä: hen-

kilöjunien välinen, tavarajunien välinen sekä henkilö- ja tavarajunien välinen 

konflikti. Verkkoselostuksessa on mainittu rataosat (etenkin Oslon ympäristö 

aamu- ja iltapäiväruuhkien aikaan), joiden oletetaan olevan ylikuormitettuja. 

 

Sveitsissä riippumaton organisaatio Trasse Schweiz vastaa ratakapasiteetinja-

osta. Valtionyhtiö SBB hallitsee suurimmilta osin operointimarkkinaa ja on sa-

malla suurin infranhaltija. SBB:n etusijajärjestys on seuraava (Trasse Schweiz 

AG 2021):  

 

Esimerkiksi tavarajunien välinen tai matkustaja- ja tavarajunan välinen konflikti 

(liikenne, jossa molemmista junista ei makseta kontribuutiomaksua): 

1. Kansalliseen rautateiden käyttösuunnitelmaan perustuva liikenne, käyt-

tösopimuksen mukaiset hakemukset, 

2. Tavarajunat, joille ei teknisten syiden takia voida osoittaa muuta kapasi-

teettia, 

3. Tavarajunat, joille ei ole vaihtoehtoja sovittujen kuljetusketjun takia (mu-

kaan lukien kiireelliset ja postimaiset kuljetukset) ja 

4. Junan kulkupäivien määrä eri alakategorioiden mukaan. 

 

Matkustajajunien välinen konflikti 

1. Kansalliseen rautateiden käyttösuunnitelmaan perustuva liikenne, käyt-

tösopimuksen mukaiset hakemukset 

2. Tiheän vuorovälin liikenne 

3. Korkein kontribuutiomaksu (lipputuloista perittävä lisämaksu, osa rata-

maksua) 
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Kansallisen rautateiden käyttösuunnitelman (Netznutzungsplan, kuva 11) ulko-

puolisen liikenteen osalta priorisoidaan tiheän vuorovälin matkustajaliiken-

nettä. Jos priorisointi ei johda tulokseen, ratkaisu tehdään huutokaupan kaltai-

sella tarjousmenettelyllä. Liikennöinti saa viedä tarvittaessa runsaastikin kapa-

siteettia, jos se vastaa aikataulurakenteen tavoitteita. 

 

 

Kuva 11.  Ote Sveitsin rautatieliikenteen käyttösuunnitelmasta (Trasse 

Schweiz AG 2021). 

Virossa Eesti Raudteen hallinnoimalla rataverkolla kapasiteetin jaossa priori-

soidaan kansainvälisiä suoria henkilöjunia ja kansallisia välttämättömiä henki-

löjunia. Etusijajärjestys esitetään verkkoselostuksessa varsin löyhästi ja yli-

kuormittuneilla rautatiereiteillä ratakapasiteetti jaetaan lähtökohtaisesti huu-

tokaupan perusteella. Tarjouksissa on huomioitava kohtuullisuus ja markkina- 

tilanne (Eesti Raudtee 2020). 

 

Itävallassa pääasiallinen infranhaltija on valtionyhtiö ÖBB. Sen käyttämä etu- 

sijajärjestys ylikuormittuneilla rataosilla on seuraava (ÖBB Infra 2020b, 34–36): 

1. Symmetriseen vakiominuuttijärjestelmään pohjautuva henkilöliikenne 

2. Julkisen palvelun velvoitteita sisältävä liikenne ruuhka-aikoina (klo 5–9, 

15–19) 

3. Muu liikenne 

4. Puitesopimuksiin perustuvat hakemukset 

 

Muu liikenne -kategorian osalta vertaillaan eri junien yhteiskunnallista merki-

tystä. Tavarajunien, erityisesti kansainvälisten tavarajunien, yhteiskunnallinen 

merkitys on edellisiin kategorioihin kuulumattomia henkilöjunia suurempia. 

Yhteiskunnallista merkitystä ei määritellä tarkemmin verkkoselostuksessa.  

 

Symmetriseen vakiominuuttijärjestelmään perustuva liikenne kuvataan Itäval-

lan verkkoselostuksen liitteessä (ÖBB Infra 2020a) solmupisteisiin perustuvan 

kokonaisuutena (Knoten-Kanten-Modell). Junien tulo- tai lähtöaikojen tulee olla 

solmuissa eli suuremmissa kaupungeissa tiettyihin aikoihin, kuten minuuteilla 

:00, :15, :30, :45 tai lähellä näitä aikoja (kuvat 12 ja 13). 
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Kuva 12.  Itävallan rataverkko solmujen muodostamana kokonaisuutena. 

Solmujen väliset matka-ajat esitetään punaisin numeroin ja har-

maiden ympyröiden tilanteissa solmurakennetta ei ole (ÖBB Infra 

2020a). 

 

 

Kuva 13.  Itävallassa solmupisteiden välisten junien symmetristen junien 

tavoiteaikataulut (tummanpunainen viiva) ja junan sallittu aika-

taulupuskuri (punainen alue) (ÖBB Infra 2020a). 

 

Italiassa (Rete Ferroviaria Italiana) ensisijaisuus on kansainvälisellä liikenteellä, 

julkisen palveluvelvoitteen sisältävällä liikenteellä ja määrättyä infrastruktuu-

ria käyttävillä huippunopeusjunilla. Verkkoselostuksessa täsmennyksiä esite-

tään kellonaikojen ja kiintiöiden perusteella. Lähtökohtaisesti mikään liikenne 

(paikallis-, kauko- tai tavaraliikenne) ei voi saada 60 prosenttia enempää kai-

kesta ratakapasiteetista. Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi puitesopimuksen vai-

kutuksesta, raja on 80 prosenttia ja sitä ei sovelleta erikoistuneen ratakapasi-

teetin osalta (Rete Ferroviaria Italiana 2020). 
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3.6  Yhteenveto 

EU-lainsäädäntö jättää jäsenvaltioille ja näiden ratakapasiteetin käytöstä vas-

taaville viranomaisille runsaasti liikkumavaraa ratakapasiteetin jaon etusijajär-

jestyksen muodostamisessa. Liikkumavaraa myös hyödynnetään, sillä eri  

Euroopan maissa on hyvin vaihtelevia käytäntöjä ylikuormitetun rautatiereitin 

kapasiteetin jaossa.  

  

Pitkän tähtäimen laadukas ratakapasiteetin käytön ennakkosuunnittelu vaikut-

taa tehokkaasti vähentävän jakovaiheen sovittamattomia konflikteja. Esimer-

kiksi Saksassa ylikuormituspäätöksiä on jouduttu tekemään rataverkon laajuu-

teen ja junamäärään suhteutettuna varsin vähän, vain yksittäisiä vuositasolla. 

Junamäärien kasvaminen ei siis väistämättä lisää konfliktien määrää, jos rata-

kapasiteetin haku- ja jakoprosessit sekä toimintakulttuuri ovat kunnossa. Toimi-

joiden suuri määrä ei ole Saksassa monimutkaistanut etusijajärjestystä, vaan se 

on varsin suoraviivainen.  

 

Matkustajaliikenteen junien priorisoinnissa on erittäin tyypillistä korostaa vuo-

rovälin säännöllisyyttä sekä vaihtoyhteyksiä ja riippuvuuksia muihin juniin. Jul-

kisen sektorin hankkima tuettu liikenne, kuten PSA-liikenne, saa yleisesti etu- 

sijan muihin henkilöjuniin nähden, jos sopimusliikenne muodostaa henkilö- 

junaliikenteen perustan (esim. Tanska, Norja). Itävallassa ja Sveitsissä etusija on 

ennalta laadittuun symmetriseen aikataulusuunnitelmaan perustuvilla junilla. 

Toisaalta etenkin Saksassa ja Ruotsissa kaukojunien keskinäiset arvostukset 

vaihtelevat paljon ja tärkeä pitkän matkan kaukojuna voi saada etusijan myös 

sopimusliikenteen tasaisen vuorovälin lähijunaan verrattuna. Kansainvälisten 

kokemusten pohjalta ei voida antaa yksiselitteistä suositusta siitä, tuleeko Suo-

messa priorisoida kiistatilanteessa lähi- vai kaukojunia. Lähi- ja kaukojunia ei 

hallita Suomessa saman kokonaisuuden kautta, sillä nykyään esimerkiksi kaikki 

Helsingistä lähtevät kaukojunat ovat VR:n markkinaehtoista liikennettä ja kaikki 

lähi- ja taajamajunat kokonaisuudessaan tuettua ja sopimusperusteista liiken-

nettä. 

 

Kaikissa tarkastelluissa maissa matkustajajunat priorisoidaan useimmiten tava-

rajunien edelle. Tietyt kansainväliset tavarajunat (PAPS-junat) kuitenkin priori-

soidaan aina edelle ja myös esimerkiksi aikakriittinen tavarajuna voi saada etu-

sijan matkustajajunaan verrattuna. Monissa maissa, esimerkiksi Saksassa ja 

Ruotsissa, etusijajärjestyksessä tunnistetaan myös tavarajunien väliset riippu-

vuudet, eli esimerkiksi saman tavarajunarungon kääntyminen takaisin toisena 

junana. Haastattelujen perusteella tavarajunien arvostusta etusijajärjestyk-

sessä on pyritty 2010-luvulla jonkin verran nostamaan ainakin Tanskassa ja 

Ruotsissa, sillä rautateiden tavarakuljetuksia halutaan edistää esimerkiksi il-

mastosyistä. 

 

Hinnoittelumekanismit eivät tarkastelumaissa yleensä suoraan kytkeydy etu- 

sijajärjestykseen. Mahdollisuudella käyttää korotettua ratamaksua ylikuormi-

tuspäätöksen julkistamisen jälkeen ei vaikuta olevan suurta merkitystä kiistojen 

ratkaisussa. Ratamaksujen hintadifferoinnilla erityisesti Saksassa ja Ruotsissa 

pyritään ohjaamaan tarpeettomien junien ajamista ruuhka-aikoina ruuhkaisilla 

radoilla, mutta yhteys etusijajärjestykseen on vain välillinen. Saksassa saman 

prioriteettiluokan junien vertailua tehdään vertailemalla ratamaksuja. 
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Joissakin maissa, kuten Saksassa, Sveitsissä ja Virossa, ratakapasiteetti jaetaan 

viime kädessä huutokaupan kaltaisella menettelyllä. Huutokauppamenettelyä 

käyttävät maat voidaan jakaa karkeasti kahteen joukkoon sen mukaan, kuinka 

tarkat etusijajärjestykset muutoin ovat. Esimerkiksi Saksassa ja Sveitsissä siir-

rytään huutokauppaan viimeisenä keinona monen vaiheen jälkeen. Virossa taas 

huutokauppa on suorempi lähtökohta, eikä tarkempaa junatyyppiluokittelua ole. 

Pelkän hinnoittelumekanismin käytön ilman aiempia välivaiheita voi katsoa so-

veltuvan esimerkiksi maihin, joissa liikennöidyn rataverkon ja operaattorien 

määrä ovat pieniä. 

 

Kaikkien maiden rataverkon haltijat korostavat vahvasti avoimuutta, tasapuoli-

suutta ja syrjimättömyyttä. Aiemmin on ollut kuitenkin varsin yleistä etusijajär-

jestysten osalta ja laajemminkin pyrkiä suojelemaan kansallisia rautatieliiken-

teen operaattoreita. Kansainvälisen vertailun pohjalta löytyy kuitenkin lukemat-

tomia esimerkkejä kilpailun tosiallisesta rajallisuudesta, ja erittäin kuormite-

tuille rataosille uuden liikenteen saaminen on ylipäätään haastavaa. Kilpailua 

voidaan käydä niin raiteilla kuin raiteista. Esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa 

matkustajaliikenteessä kilpailua käydään tyypillisesti raiteista eli kilpailu toteu-

tuu yleisimmin sopimusten kilpailutusvaiheessa, sillä markkinaehtoista liiken-

nettä on vaikeaa saada läpi ruuhkaisimmille rataosille. 

 

Yleensä vuosikapasiteettijaon etusijajärjestykset eivät ole täysin yhdenmukaisia 

operatiivisen käytännön kanssa. Joissakin maissa, kuten Saksassa, ratamaksun 

lisämaksuilla voi ostaa omalle junalleen paremman liikenteenohjauksellisen 

aseman. Ratatyö- tai työkoneliikenne mainitaan joidenkin maiden etusijajärjes-

tyksessä, toisten ei. Jos ratatyöt mainitaan, ne ovat priorisointijärjestyksen vii-

meisenä. Kaikissa maissa on kuitenkin yhteinen toteutuskäytäntö, että viime kä-

dessä liikenteenharjoittajat eivät voi estää välttämättömiä ratatöitä, mutta nii-

den aikataulusta ja jaksotuksesta voidaan neuvotella tiettyyn rajaan asti. Pitkä-

jänteisyys ja ennakoitavuus (esimerkiksi ratakapasiteetin käytön ennakkosuun-

nitelmat vuosia etukäteen) ratatöiden suunnittelussa vaikuttavat olevan par-

haita keinoja myöhempien vaiheiden ratakapasiteettikiistojen välttämiseksi. 
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4  Priorisointiperusteiden valinta 

4.1  Uuden etusijajärjestyksen määrittelyn 

lähtökohdat 

4.1.1  Etusijajärjestyksen tavoitteet 

Tässä luvussa esitellään mahdollisia priorisointikriteerejä ratakapasiteetin etu-

sijajärjestyksessä käytettäviksi. Kriteerien määrittelyn lähtökohtana on käytetty 

lainsäädännön vaatimuksia ja työn aikana kerättyä tietoa liikenteen yhteiskun-

nallisista tavoitteista, työpajoissa kerättyä tietoa ratakapasiteetin hakijoiden 

tavoitteista sekä benchmark-tutkimusta.  

 

Lainsäädännön pohjalta junien välisten priorisointikriteerien valinnassa on huo-

mioitava seuraavat tavoitteet.  

 

1) Rataverkon haltijan on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan täyttämään 

kaikki ratakapasiteettihakemukset. Hakemusten kokonaisuuden katsotaan 

edustavan ratakapasiteetin hakijoiden näkemystä junien yhteiskunnallisesta 

hyödystä, mistä syystä 2) muutokset alkuperäisiin hakemuksiin pyritään pitä-

mään mahdollisimman pieninä. Jotta nämä tavoitteet olisivat toteutettavissa 

mahdollisimman monen junan kohdalta, on 3) etusijajärjestyksen tuettava te-

hokasta rataverkon käyttöä. 

 

Silloin kuin muutoksia hakemuksiin pitää tehdä rataverkon haltijan toimesta, on 

4) pyrittävä maksimoimaan junien yhteiskunnallinen hyöty, tähän liittyvien 

valintojen on perustuttava rataverkon haltijan näkemykseen junien yhteiskun-

nallisesta hyödystä eri tilanteissa. Näiden valintojen on oltava 5) tasapuolisia ja 

syrjimättömiä, ja niiden on 6) huomioitava vaikutukset liikennöitsijöiden ta-

louteen sekä muihin kapasiteetin hakijoihin. 

 

Näiden lainsäädännöstä nousevien periaatteiden lisäksi työn aikana on todettu, 

että 7) etusijajärjestyksen on mahdollistettava rataverkon kehittäminen. Etu-

sijajärjestyksen on tarvittaessa 8) huomioitava rataverkon erityispiirteet ja 

etusijajärjestyksen on 9) oltava käytännössä toteutettavissa käytettävissä 

olevilla resursseilla vuosikapasiteettiprosessin aikataulun puitteissa. 

 

Tässä luvussa käydään läpi mahdollisia priorisointikriteerejä näiden yleisten ta-

voitteiden toteuttamiseksi keskittyen erityisesti junien yhteiskunnallisen merki-

tyksen arviointiin. Kriteereistä esitetään määritelmä, lyhyt analyysi niiden vah-

vuuksista ja heikkouksista sekä johtopäätös (+ / -) niiden käyttökelpoisuudesta 

junien priorisointiin Suomessa.  

 

Jotta yksittäisten kriteerien valitseminen olisi mielekästä, on kuitenkin ensin 

tehtävä joitakin perusratkaisuja priorisointikriteerien toimintalogiikkaan ja nii-

den käytön prosessiin liittyen. Näitä tarkastellaan luvussa 4.1.2. 
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4.1.2 Etusijajärjestyksellä tehtävät valinnat 

Ennen tarkempien junien välisten etusijajärjestysten määrittelyä on päätettävä 

etusijajärjestyksen perusrakenne: minkä asioiden välillä etusijajärjestyksellä 

tehdään valintoja, kuka valinnat tekee, ja millaisiin tietoihin nojautuen. 

 

EU:n rautatiemarkkinadirektiivi ja raideliikennelaki tarjoavat kaksi perusratkai-

sua ratakapasiteetin loppumisesta johtuvan ylikuormitustilanteen purkami-

seen: etusijajärjestyksen käytön tai ratakapasiteetin hinnoittelun. Ensimmäi-

sessä vaihtoehdossa valinnat ajettavien junien välillä tekee rataverkon haltija, 

jälkimmäisessä tapauksessa järjestetään tyypillisesti huutokauppa, jolloin va-

linnan ajettavista junista tekevät kapasiteetin hakijat tarjoustensa perusteella 

rataverkon haltijan toimiessa huutokaupan järjestäjänä. Seuraavassa tarkastel-

laan huutokaupan mahdollisuutta ylikuormitustilanteen purkajana. 

 

Hinnoittelu 

 

Huutokauppamenetelmiä on käytössä jonkin verran Euroopassa ja ne eroavat 

toisistaan sen mukaan, missä vaiheessa prosessia huutokauppaa käytetään. 

Mahdollista on, että heti ylikuormitusjulistuksen jälkeen ratkaisut muodoste-

taan yksinomaan huutokaupan pohjalta eli eniten maksava toimija saa itselleen 

mieluisan ratakapasiteetin. Vaihtoehtoisesti ennen huutokauppamenettelyyn 

siirtymistä voidaan käyttää muita kriteerejä ratkaisun löytämiseksi. 

 

Huutokauppamenetelmä lisäisi prosessin markkinalähtöisyyttä ja se voisi sovel-

tua esimerkiksi tavarajunien priorisoimiseen kahden samankokoisen operaatto-

rin välillä. Liikennetyypit ja operaattorit voivat olla kuitenkin hyvin erilaisia. Huu-

tokauppamenettely voi syrjiä pienempää toimijaa, sillä suuremmalla toimijalla 

on paremmat mahdollisuudet maksaa enemmän radan käytöstä. Henkilöliiken-

teestä merkittävä osa sopimusperusteista ja lopputulokset voisivat olla enna-

koimattomia, jos liikenteen hankintaorganisaatiot osallistuvat huutokauppoihin 

joko keskenään tai kaupallista operaattoria vastaan. Huutokauppa edellyttäisi 

myös huutokaupattavan kohteen tarkkaa määrittelyä eli huutokaupattavien 

kohteiden ja mahdollisen liikennerakenteen laajempaa etukäteissuunnittelua. 

 

Huutokauppa- ja yleisemmin hinnoittelumenettely voi toimia hyvin ylikuormi-

tuksen purkamisessa tilanteessa, jossa tarjolla on useampi kuin yksi vaihtoeh-

toinen junareitti, jos tällaisia ruuhkan purkuun soveltuvia vaihtoehtoisia reittejä 

ei ole ei hinnoittelun käyttö välttämättä johda ratakapasiteetin optimaalisem-

paan käyttöön. 

 

  

 

Johtopäätös:  

 

Hinnoittelu- ja huutokauppamenettelyjä voidaan kehittää etusijajärjestyksen 

käytön rinnalla, mutta huomioiden mm. suuret kokoerot liikennöitsijöiden vä-

lillä ja julkisen hankinnan merkittävän roolin matkustajaliikenteessä, hinnoit-

telua ei kannata nähdä ainoana tapana ratkaista ylikuormitusta, vaan etusija-

järjestystä tulee kehittää tämän työn puitteissa toimintamalliksi, jota voidaan 

käyttää ilman hinnoittelun tukea. 
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Liikenteen järjestämistapa 

 

Myös liikenteen järjestämistapa liittyy etusijajärjestysten näkökulmasta kysy-

mykseen valintoja tekevästä toimijasta - asetetaanko junia etusijalle sen perus-

teella, kuka niiden ajamisesta on päättänyt. Erityisesti matkustajaliikenteessä 

kilpailua voi käydä niin raiteista kuin raiteilla eli liikenne voi olla jonkin tahon ti-

laamaa tai liikennöitsijän omalla riskillään ajamaa. Tilattu liikenne voidaan hank-

kia kilpailutuksen tai suorahankinnan kautta, ja sille asetetaan usein julkisen 

palvelun velvoitteita. Esimerkiksi tällä hetkellä kaikki Helsingistä lähtevät kau-

kojunat yöjunia lukuun ottamatta ovat VR:n markkinaehtoista liikennettä ja 

kaikki Helsingistä lähtevät lähijunat kuuluvat sopimusliikenteen piiriin. VR:n yk-

sinoikeus markkinaehtoisessa kaukoliikenteessä loppuu 2020-luvun puoli- 

välissä. 

 

Kansainvälisen vertailun pohjalta ei voi antaa selvää suositusta, tuleeko priori-

soinnissa antaa etusija open access -liikenteelle vai sopimusliikenteelle. Nykyi-

sissä sopimuksissa olevat maininnat osto- ja velvoiteliikenteen joustamisesta 

puoltaisivat sen matalampaa prioriteettia. Toisaalta osto- ja velvoiteliikenteellä 

pyritään takamaan liikennepalveluita alueille, joille niitä ei kaupallisesti muo-

dostuisi, joten riittävän kapasiteetin turvaaminen on oleellista.  

 

Myöskään vertailtaessa henkilö- ja tavaraliikennettä ei ole selvää, millä tavalla 

henkilöliikenteen järjestämistavan pitäisi yhteiskunnallisen hyödyn näkökul-

masta vaikuttaa henkilöliikenteen prioriteettiin tavarajuniin verrattuna. Vertailu 

tavarajuniin on merkittävä, koska Suomen rataverkolla erityyppiset junat liiken-

nöivät tyypillisesti samoilla raiteilla. 

 

 

 

Johtopäätös:  

 

Liikenteen järjestämistavan osalta ei ole selkeää perustelua sille, mitä liiken-

nettä etusijajärjestyksen tulisi suosia, junien merkitys on etusijajärjestystä var-

ten määriteltävä muiden tekijöiden avulla. 

 

 

 

 

Yksittäiset junat ja junalajit 

 

Edellisten johtopäätösten perusteella junien priorisoinnin kannattaisi tapahtua 

rataverkon haltijan toimesta. Tällöin on päätettävä, millaisten ratkaisujen avulla 

priorisointia tehdään, tehdäänkö valintoja yksittäisten junien vai junalajien vä-

lillä, ja painotetaanko taloudellista laskelmaa vai laadullisia kriteerejä.  

 

Nämä ratkaisut liittyvät toisiinsa: jos junien vertailuun kehitetään yhteiskunnal-

liseen hyötyyn viittaava taloudellinen laskentatapa, voidaan kaikkia junia käsi-

tellä periaatteessa yksilöinä ja asettaa ne vertailuun taloudellisen arvonsa pe-

rusteella samalle viivalle riippumatta siitä minkä lajisia junia ne ovat. Tällöin ju-

nan tyyppi olisi vain yksi sen "arvoon" mahdollisesti vaikuttava tekijä. Tämä lä-

hestymistapa mahdollistaisi periaatteessa koko priorisointiratkaisun arvon las-

kemisen junien arvon summana, ja sitä kautta eri ratkaisujen yhteiskunnallisen 

arvon vertailun. 



Väyläviraston julkaisuja 63/2020           52  

Ylikuormittuneen rautatiereitin ensisijajärjestys 

 

 

Tähän lähestymistapaan liittyy kuitenkin merkittäviä kysymyksiä. Ensinnäkin on 

hyvin epävarmaa, voitaisiinko hyvin erilaisten junien yhteiskuntataloudellisia 

hyötyjä yhteismitallistaa matemaattista vertailua varten riittävän läpinäkyvästi. 

Riskinä olisi, että muodollisesti objektiivinen laskentatapa peittäisi alleen hei-

kosti perusteltuja oletuksia. 

 

Toiseksi tällainen junan hyötyyn liittyvä laskenta väistämättä tarvitsee tuek-

seen monipuolista junien kuljettamiin matkustajiin tai kuormaan liittyvää tietoa. 

Tämä tieto olisi kerättävä rautatieyrityksiltä, mikä aiheuttaa riskejä tietojen  

objektiivisuuden tarkistamisesta. Kolmanneksi tällaisen laskennan tulos saat-

taisi laskentatavasta riippuen vaihdella ja olla heikosti osapuolten ennakoita-

vissa. 

 

Suomen rautatiemarkkinoiden tämänhetkisessä tilanteessa ratakapasiteetista 

kilpailee pääasiassa eri toimivaltaisten viranomaisten järjestämät liikennekoko-

naisuudet, markkinaehtoinen matkustajakaukoliikenne ja muutama tavara- 

liikenneoperaattori. Tavaraliikennettä joiltakin osin lukuun ottamatta kilpailu ta-

pahtuu "raiteista", ei "raiteilla" painottuen keskenään melko heikosti yhteis- 

mitallisten, hyvin erilaisia yhteiskunnallisia päämääriä tavoittelevien liikenne-

kokonaisuuksien kapasiteettitarpeisiin. Vaikka huomioitaisiin mahdollisesti  

tulevaisuudessa lisääntyvä matkustajaliikenteen kilpailu esim. open access -lii-

kenteen muodossa, kaikkien junien suora taloudellinen vertailu ei vaikuta näissä 

oloissa toistaiseksi perustellulta ratkaisulta. Se sopisi paremmin "raiteilla"  

tapahtuvaan suoraan taloudelliseen kilpailuasetelmaan, jossa olisi paljon kes-

kenään melko samankaltaisia kilpailijoita. 

 

Suomen rautatiemarkkinaan sopii paremmin junalajien vertailu suurempina ko-

konaisuuksina näiden erilaiset yhteiskunnalliset tavoitteet huomioiden. Täl-

laista vertailua on mahdollista tehdä sekä laadullisin että laskennallisin mene-

telmin, vertailukriteerejä tarkastellaan seuraavissa luvuissa. Kriteerien on mah-

dollisuuksien mukaan perustuttava mahdollisimman helposti kerättäviin ja yk-

siselitteisiin tietoihin. 

 

Junalajien ja niiden välisten vertailujen on tässä lähestymistavassa joka tapauk-

sessa oltava keskeinen junan prioriteettiin suoraan vaikuttava tekijä. Etusijajär-

jestyksen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että on laadittava erikseen sekä juna-

tyyppien väliset etusijaisuudet että priorisointi saman junatyypin sisällä tehtä-

viin valintoihin. 

 

 

 

Johtopäätös:  

 

Priorisoinnissa tarvitaan selkeästi junien kategorisointia, jotta erityyppiset junat 

voidaan erotella toisistaan. Nykyinen perusjaottelu kauko-, lähi- ja tavaraliiken-

teeseen on hyvä lähtökohta jaottelulle (nykyisin suomessa käytettävät junalajit 

ja -tyypit ovat liitteessä 1 ). Tätä jaottelua on kuitenkin tarkennettava priorisoin-

tia varten luotavilla junatyypeillä; tarkemmat junatyypit valitaan, kun on ensin 

tarkasteltu muita käytettäviä priorisointikriteerejä. 
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4.2  Liikennepalveluiden yhteiskunnallinen 

merkittävyys 

Liikennepalveluiden yhteiskunnallisen merkittävyyden arviointi suhteessa toi-

siinsa on lainsäädännön mukaan tärkeä huomioitava tekijä junien priorisoin-

nissa. Kansainvälisen vertailun pohjalta yhteiskunnallisen merkittävyyden  

arviointi ja sen tärkeys on tulkittu eri maissa hyvin eri tavalla. Ruotsin mallin mu-

kainen priorisointijärjestelmä, joka perustuu monipuoliseen yhteiskunnallisen 

merkittävyyden laskentaan, vaatii laajaa laskentamallia. Saksassa eri junatyyp-

pien yhteiskunnallista merkitystä on kuvattu ratamaksuissa, joiden perusteella 

määritetään myös junien etusijaisuus ristiriitatilanteissa. Tanskassa yhteiskun-

nallisen merkityksen rooli junien priorisoinnissa ei ole merkittävässä roolissa. 

Rautateiden tavaraliikenteen kilpailukyky halutaan kuitenkin pitää riittävällä ta-

solla, jotta tieliikenteessä tehtävät tavarakuljetukset eivät kasvaisi liikaa. 

 

Yhteiskunnallisen tai yhteiskuntataloudellisen optimitilanteen määrittelyssä 

yksi mahdollisuus on lähteä siitä, että kaikkien toimijoiden ratakapasiteettiha-

kemusten toteuttaminen sellaisenaan tulkitaan karkeasti ideaalitilanteeksi – 

kuitenkin erilaiset rajoittavat tekijät tiedostaen. Ajattelutavassa toimijat tunte-

vat asiakkaansa ja rakentavat aikatauluhakemukset asiakastarpeiden lähtökoh-

dasta, sekä samanaikaisesti pyrkivät kustannustehokkaaseen ja optimoituun lii-

kennetuotantoon. Tällöin ratakapasiteetin myöntäminen muutettuna merkitsisi 

poikkeamista ideaalitilanteesta. Jos aikatauluja ei voida myöntää sellaisenaan, 

tulisi valita suurimman yhteiskunnallisen tai yhteiskuntataloudellisen tehok-

kuuden eli pienimmät haitat tuottava ratkaisu, mikä vaatii rataverkon haltijalta 

puolueettomia kriteereitä yhteiskunnallisesti optimaaliselle ratkaisulle - yhden 

ratakapasiteetin hakijan kannalta kustannustehokas liikennöintitapa ei välttä-

mättä tarkoita yhteiskunnallisesti tai yhteiskuntataloudellisesti parasta ratkai-

sua. Lisäksi toimijoiden näkökulmasta tietyt aikataulutoiveet voivat olla toisia 

tärkeämpiä. 

 

Yhteiskuntataloudellisen merkittävyyden määrittelyssä voidaan huomioida 

laaja joukko eri tekijöitä, eikä ole olemassa yleistä määritelmää, miten merkittä-

vyys tulisi laskea. Yksi mahdollinen lähtökohta yhteiskunnallisen merkittävyy-

den arvioinnin sisällyttämiseksi etusijajärjestykseen voisi olla nykyisin hanke- 

arvioinneissa käytettävät menetelmät. Hankearviointien menetelmät ovat mu-

kana seuraavan luvun arviointikriteerien tarkastelussa. 

 

Koska käytettävissä ei ole yksiselitteistä valmista menetelmää yhteiskunta- 

taloudellista merkittävyyden määrittelemiseksi, otettiin tarkasteluun mukaan 

muita tätä tukevia hakemusten vertailutekijöitä. Työn aikana tunnistettiin ku-

vassa 14 esitetyt potentiaaliset ylätason vertailutekijät. Näistä vaikutukset ra-

taverkon tehokkaaseen käyttöön, vaikutukset muihin juniin ja vaikutukset 

matka- ja kuljetusketjuihin ovat selkeästi sidoksissa toisiinsa. Toisaalta vaiku-

tukset matka- ja kuljetusketjuihin on suoraan sidoksissa vaikutuksiin hakijoiden 

liiketoimintaan. Vaikutuksia asiakashyötyihin on haastava arvioida. Käytän-

nössä vaikutukset hakijoiden liiketoimintaan sisältää ainakin osittain myös vai-

kutukset asiakashyötyihin. Jos junan kaupallinen merkittävyys kärsii myös asia-

kashyödyt pienenevät tai katoavat kokonaan. Vaikutukset energiatehokkuuteen 

liittyvät liikenteen ekologiseen kestävyyteen ja saattavat toimia priorisoinnin 

perusteina joissain tilanteissa.  
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Kuva 14. Tunnistetut potentiaaliset ylätason priorisointitekijät. 

 

Ylätason vertailutekijät eivät sellaisenaan toimi junien tarkemman vertailun  

kriteereinä, mutta ne toimivat johtavana ajatuksena kriteerejä määriteltäessä.  

 

Seuraavassa luvussa esitetyt tarkemmat kriteerit nousivat esiin kansainvälisen 

vertailun ja työn aikana pidettyjen työpajojen keskustelun pohjalta. Jos kriteeriä 

on hankearvioinneissa käytetty laskennallinen kriteeri, tämä on mainittu teks-

tissä. 

 

4.3  Yksittäisiä arviointikriteerejä 

4.3.1  Asiakashyödyt 

Asiakashyödyn näkökulmasta ratakapasiteetin jakamisen keskeiseksi lähtökoh-

daksi tulee ottaa ihmisten ja yritysten tarpeet sekä arvioida, missä määrin eri 

ratkaisuvaihtoehdot toteuttavat tai eivät toteuta asiakashyötyjä.  

 

Asiakashyödyt ovat vaikeasti määriteltäviä, tapauskohtaisia eivätkä aina yhteis-

mitallisia ja erilaisten asiakashyötyjen asettaminen tärkeysjärjestykseen on hy-

vin haastavaa. Eri asiakkaat voivat arvostaa hyvin erilaisia asioita ja arvioida 

asiakashyötyjä hyvin eri tavoin. Kuitenkin asiakashyödyt ovat keskeinen osa lii-

kenteen yhteiskuntataloudellista hyötyä, ja ne on pyrittävä huomioimaan kapa-

siteetin etusijajärjestystä määritettäessä.  
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Asiakashyötyjen käyttäminen etusijajärjestyksen määrittelyyn edellyttää joko 

yhteiskuntataloudellista laskentamallia, jossa eri junien asiakkaille tuottama 

hyöty on käännetty yhteismitalliseksi taloudelliseksi hyödyksi, tai vaihtoehtoi-

sesti eri asiakashyötyjä kuvaavien mittareiden käyttämistä yksittäin junien ver-

tailuun, mahdollisesti muiden priorisointikriteerien joukossa. Tässä työssä käy-

tetään jälkimmäistä lähestymistapaa, mahdollisia mittareita tarkastellaan seu-

raavassa. 

 

Lisäksi asiakashyötyjen osalta on huomioitava, että yksittäisen junan tuottaman 

palvelun ketjuttaminen esimerkiksi matkustajien vaihtoyhteyksien kautta toisen 

junan tuottamaan palveluun saattaa tuottaa asiakkaalle lisähyötyä. Näitä 

matka- ja kuljetusketjuihin liittyviä hyötyjä tarkastellaan luvussa 5.3.3. 

 

Junan kulkupäivien määrä 

 

Junan kulkupäivien määrän voidaan katsoa mittaavan yleisellä tasolla junan yh-

teiskunnallista merkitystä, päivittäin ajettava juna on lähtökohtaisesti merkittä-

vämpi kuin viikoittain ajettava. Junan kulkupäivien määrä aikataulukaudella on 

myös helposti mitattava yksiselitteinen tekijä. Pieniä eroja kulkupäivien mää-

rässä ei kuitenkaan voida pitää merkittävänä erottelevana tekijänä. 

 

Erityyppisten junien välillä kulkupäivien määrä ei välttämättä ole selkeä vertai-

lutekijä. Esimerkiksi päivittäin kulkevan taajamajunan todellinen merkittävyys 

voi olla pienempi kuin muutamana päivänä viikossa kulkevan tavarajunan.  

 

 

 

Johtopäätös:  

 

Junan kulkupäivien määrä on yksiselitteisesti määriteltävissä oleva tekijä, jota 

voidaan hyödyntää priorisointikriteerinä ainakin muutoin saman tyyppisten 

junien välillä. Erityyppisten junien välillä se ei välttämättä ole tasapuolinen 

vertailukriteeri. 

 

 

Kokojuna/vaunukuljetukset 

 

Kokojunakuljetuksella tarkoitetaan junakuljetusta, jossa on vain yhden tyyppisiä 

vaunuja ja vaunumäärä on tyypillisesti suuri. Vaunukuljetuksessa puolestaan voi 

olla useamman tyyppisiä vaunuja ja junapituus voi vaihdella tarpeen mukaan. 

Kokojunakuljetuksien kilpailukyky rautateillä on hyvä suhteessa maantiekulje-

tuksiin ja ne ovat tärkeä kuljetusmuoto. Vastaavasti kuitenkin myös vaunukulje-

tusten hyöty asiakkaalle voi olla merkittävä, eikä näitä kuljetusmuotoja ole pe-

rusteltua laittaa keskenään tärkeysjärjestykseen.   

 

 

Johtopäätös:  

 

Etusijajärjestyksessä ei tulisi ottaa kantaa siihen, millä periaatteella juna on 

muodostettu eri kuljetustarpeisiin. Kokojuna- ja vaunukuljetuksia ei priorisoida 

suhteessa toisiinsa. 
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Matkustajamäärä tai matkustussuorite 

 

Matkustajamäärä ja suorite ovat hankearvioinneissa keskeisiä arvioinnin koh-

teita. Näihin liittyviä mahdollisia mittareita ovat esimerkiksi: 

 matkustajamäärä 

 matkustussuorite (hkm) 

 junan matkustajakuormitus 

 lipputulot per matkustaja 
 vaihtomatkustajien määrä/osuus 

 aikakriittisten matkustajien määrä/osuus 

 

Matkustajamäärä tarkoittaa, montako matkaa on tehty junissa. Matkustussuo-

rite tarkoittaa, montako kilometriä matkustajat ovat kulkeneet junissa. Tiedot 

päivittyvät vuosittain rautatietilastoihin, joita laatii nykyään Tilastokeskus. 

Vuonna 2018 kaukoliikenteessä tehtiin 13,6 miljoonaa matkaa (15,5 %) ja lähilii-

kenteessä 73,9 miljoonaa matkaa (84,5 %), mutta matkustussuoritteesta kertyi 

kaukojunissa noin kolme neljäosaa ja lähijunissa noin yksi neljäsosa (Traficom 

2019). Matkustajamäärätietojen käyttäminen korostaa enemmän lähijunien ja 

matkustussuoritetiedon käyttö kaukojunien merkitystä. Matkustajamäärätie-

toja käsiteltäessä mahdollinen vaihtoehto on Ruotsin kaltaisesti käyttää luoki-

tuksia, kuten 0–49 matkustajaa, 50–99, 100–199 ja niin edelleen. 

 

Matkustajamäärät tai matkustussuorite on yhteiskuntataloudellisen hyödyn 

näkökulmasta oleellinen priorisointikriteeri. Kriteerinä matkustajamäärä tai 

matkustussuorite olisi myös yksinkertaisesti laskettavissa ja hyvin kuvaava. 

Matkustajamääriin liittyy kuitenkin myös selkeitä haasteita. Matkustajamäärät 

voidaan saada vain jo olemassa olevasta liikenteestä ja silloinkin kyse on histo-

riatiedosta. Lisäksi toteutuneiden matkustajamäärätietojen luotettavuudesta ei 

ole välttämättä täyttä varmuutta. Selkeäksi haasteeksi muodostuu uusien ju-

nien matkustajamäärien arviointi ja sen arviointi, miten uudet junat vaikuttavat 

olemassa olevan liikenteen matkustajamääriin. Yksiselitteinen vertailu kahden 

matkustajajunan välillä olisi täten hyvin haastavaa. Lisäksi mikäli olisi tarve ver-

tailla matkustaja- ja tavarajunia, matkustajamäärät tulisi suhteuttaa jollain me-

netelmällä tavaraliikenteen kuljetussuoritteisiin. 

Junien matkustajakuormitusta on arvioitu hankearviointiohjeessa henkilö- ja 

vaunukilometrien suhteena, ja vuonna 2013 vaunukohtainen kuormitus oli Hel-

singin seudun liikenteessä noin 28 ja pitkänmatkaisissa junissa noin 19 matkus-

tajaa vaunua kohti (Liikennevirasto 2015c). Vertailuun soveltuvien kuormitus- 

tietojen laskeminen edellyttäisi tarkempia ja uudempia tietoja matkustaja- 

määristä. 

 

Lipputuloihin vaikuttaa matkan hinta. Vuonna 2013 kaukoliikennematkustaja 

maksoi matkastaan keskimäärin 22 euroa ja lähijunamatkustaja noin 1,10 euroa 

ja henkilökilometreihin suhteutettuna lähiliikennematkoista maksettiin noin kol-

masosa vähemmän kuin kaukoliikennematkoista (Liikennevirasto 2015c). Suu-

ruusluokat lienevät pysyneet samoina, vaikka hinnoittelussa on tapahtunut 

muutoksia vuoden 2013 jälkeen. 

 

Tietoja vaihtomatkustajien ja aikakriittisten matkustajien osuudesta käytetään 

Ruotsin prioriteettisäännöissä (Trafikverket 2019). Vaihtomatkustustietoja on 

saatavilla lähinnä vain matkustustilastoista, mutta tietojen käyttäminen edel-

lyttäisi myös matkaketjun ja vaihdon käsitteen täsmällistä määrittelyä. Aika-
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kriittisten matkustajien osuuden arvioiminen edellyttää todennäköisesti mat-

kustajatutkimusten tekemistä. Ruotsissa hakija ilmoittaa arviot vaihtomatkus-

tajien ja aikakriittisten matkustajien osuuksista. 

 

 

Esimerkki. Matkustajamääräennuste Pääradan ja Rantaradan lähijunissa 

vuosina 2025 ja 2040. 

 

Vuonna 2017 ilmestyneessä Etelä-Suomen junaliikenteen (ESSI) kehityskuva -

projektissa laadittiin junaliikenteen kysyntäennusteita vuosille 2025 ja 2040. 

Taulukko 1.    Matkustajien ennustettu jakautuminen aamun huipputuntina eri 

juniin Pääradalla ja Rantaradalla vuosina 2025 ja 2040. Lähde: 

Liikennevirasto 2017a, 20. 

 

Juna Päärata * 

v. 2025 

Päärata * 

v. 2040 

Rantarata * 

v. 2025 

Rantarata * 

v. 2040 

Kaukojuna 15 % 21 % 4 % 5 % 

Yhteiskäyttöraiteiden 

lähijuna 

35 % 42 % 19 % 30 % 

Kaupunkiraiteiden  

lähijuna ** 

50 % 37 % 77 % 65 % 

Selite * = Päärata tarkoittaa yhteysväliä Käpylä–Pasila ja  

Rantarata yhteysväliä Valimo–Huopalahti. 

** = Sisältää Kehäradan junat. Rantaradalla oletuksena 

on kaupunkiradan valmistuminen Kauklahteen asti. 
 

 

 

 

 

Johtopäätös: 

 

Matkustajamäärät ovat matkustajaliikenteen keskeinen mittari ja kuvaavat  

yhteiskuntataloudellisen hyödyn muodostumista. Yksittäisenä priorisointi- 

kriteerinä matkustajamäärään liittyy kuitenkin paljon ongelmakohtia määritte-

lyn ja luotettavuuden osalta. Lähi- ja kaukoliikennettä vertailtaessa matkustaja-

määrät ja matkustussuorite vetävät vertailua eri suuntiin. Myös matkustussuo-

ritteen ja tavaraliikenteen kuljetussuoritteen tarkka vertailu olisi myös haasta-

vaa. Tällä perusteella matkustajamäärät eivät sovellu yksittäiseksi priorisointi- 

kriteeriksi, mutta niiden merkitys on kuitenkin huomioitava etusijajärjestyksen 

toimivuutta arvioitaessa. Lisäksi erityisesti matkustajamääriä voidaan käyttää 

priorisoimaan muuten keskenään samanlaisia junia. 

 

 

Matkan tarkoitus tai luonne 

 

Henkilöliikenteen matkojen tarkoitusta ja tyyppejä voidaan hankearvioinneissa 

arvioida tai määrällistää ainakin seuraavien mittarien avulla: 

 

 matka-aikasäästö 

 matkan tarkoitus 

 kysyntäjousto 
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Hankearvioinnissa matka-aikojen nopeutumisesta seuraavalle matka-aikasääs-

tölle on kolme perusarvoa vuodelta 2013: työajan matka 23,68 €/hlö/h, työssä-

käynti-, koulu- tai opiskelumatka 10,68 €/hlö/h sekä asiointi- ja vapaa-ajanmat-

kat 6,79 €/hlö/h (Liikennevirasto 2015c, 43). Matkantarkoitusjakaumat esite-

tään hankearviointiohjeessa Helsingin seudun junan ja yli 100 kilometriä pitkien 

kaukoliikennematkojen osalta perustuen henkilöliikennetutkimusten ja julkisen 

liikenteen suoritetilaston tietoihin. Kaukoliikenteessä asiointi- ja vapaa-ajan-

matkojen osuus on selvästi lähijunia suurempi, Helsingin seudun junissa koros-

tuvat työssäkäynti- ja opiskelumatkat, mutta pitkiä kaukojunamatkoja käyte-

tään työskentelyyn Helsingin seudun junia useammin (17 vs. 6 %). Ruuhka- 

aikoina kaukojunissa työssäkäyntimatkustajien osuudet ovat todennäköisesti 

selvästi keskiarvolukuja suuremmat. 

 

Suomen hankearviointiohjeessa esitellään Ruotsissa käytettäviä kysyntäjous-

toja matka-ajan ja vuorovälin suhteen. Matka-ajan piteneminen on kriittisintä 

kysynnän kannalta pitkillä kaukojunamatkoilla ja työmatkoilla. Joustojen sijaan 

käytetään yleensä liikennemalleja (Liikennevirasto 2015c, 43). 

 

Matka-aikasäästöjen arvot erityyppisille matkoille ovat sinällään relevantteja, 

mutta tiedot ovat yleisiä. Tarkkojen junakohtaisten tietojen muodostaminen voi 

olla haastavaa. Matkan tarkoitustietojen ja kysyntäjoustojen käyttäminen ja ko-

rostaminen todennäköisesti suosii hieman enemmän kaukojunia kuin lähijunia. 

 

 

Johtopäätös:  

 

Etusijajärjestyksessä ei tulisi ottaa kantaa matkan tarkoitukseen, mutta sään-

nöissä voidaan huomioida junan aikakriittisyys, jos se on muuten perustelta-

vissa. 

 

 

Tavarajunien vertailukriteerejä 

 

Erityisesti tavaraliikenteeseen soveltuvia mittareita hankearvioinneissa ovat 

esimerkiksi 

 

 Kuljetussuorite 
 Tavaran ajan arvo 

 Kuljetuksen aikakriittisyys 

 

Kuljetussuorite tarkoittaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavara-

määrän ja kuljetusmatkan pituuden tulona tonnikilometreinä. Kuljetussuorite on 

tavaraliikenteen keskeinen mittari ja kuvaa yhteiskuntataloudellisen hyödyn 

muodostumista. Tiedot päivittyvät vuosittain rautatietilastoihin. Tavaraliiken-

teen tarkat kuljetussuoritetiedot ovat todennäköisesti matkustajamäärätietoja 

luotettavammin saatavilla. Tiedot kuitenkin kuvaavat matkustajamäärien tavoin 

aina mennyttä. Lisäksi tavaraliikenteessä kuljetusmäärät vaihtelevat jo viikko-

tasolla merkittävästi, joten tulevan vuoden kuljetussuoritteiden arviointi edelli-

sen vuoden tietojen pohjalta olisi hyvin epävarmaa. 
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Tavarajunan ratamaksukäytännöt korostavat ainoastaan junan painoa, eikä ta-

varajunan sisältämän kuorman arvokkuudelle tai aikakriittisyydelle ole selviä 

vertailukriteerejä. Nykyään kuljetuksen aikakriittisyydestä ei kerätä tietoa rata-

kapasiteettihakemusten yhteydessä. 

 

Tavaran ajan arvosta on laadittu tutkimus 2019, ja tavarajunaliikenteessä on 

eroteltu tavararyhmittäin erisuuruisia arvoja irtotavaroille, massatuotteille ja 

vaarallisille aineille (Väylävirasto 2019b, 29). Havaintotapausten vähäinen 

määrä rajoitti tarkempaa määrittelyä. Tavaratoimituksen ajan arvo rautatiekul-

jetuksissa on tavararyhmän mukaan 4,33–46,83 euroa/toimitus/tunti ja toimi-

tettua tonnia kohden oli 0,01–0,56 euroa/tonni/tunti tavararyhmän mukaan. 

Kaikille tavararyhmille saatu yhteinen ajan arvo oli 37,88 €/toimitus/tunti ja 

0,04 €/tonni/tunti. Tavarakuljetuksen ajan arvon voi vain harvoin nähdä ylittä-

vän matkustajajunan ja matkustajien aikakustannusten hintaa (Väylävirasto 

2019b, 29). 

 

 

Johtopäätös:  

 

Kuljetussuorite ja tavaran ajan arvo eivät sovellu yksittäisiksi priorisointi- 

kriteereiksi, mutta ne tulisi huomioida yleisemmällä tasolla yhteiskuntatalou-

dellisia hyötyjä arvioitaessa. Kriteerien määrittelyyn ja luotettavuuteen liittyy 

haasteita. Arvokkaan tavaran kuljettaminen ei ole aina välttämättä erityisen ai-

kataulukriittistä. Kuljetuksen aikataulukriittisyyden on perusteltua olla osa- 

tekijä tavarajunien keskinäisessä priorisoinnissa, vaikka kiireellisyyden arviointi 

perustuukin pitkälti ratakapasiteetin hakijoiden omiin näkemyksiin. 

 

 

 

4.3.2  Vaikutukset hakijoiden liiketoimintaan 

 

EU-direktiivi ja kansallinen rautatielaki velvoittavat huomioimaan liiketoimin-

nalliset vaikutukset priorisoinnin yhteydessä. Lähtökohtana on, että priorisoin-

nin lopputuloksesta ei saisi aiheutua tarpeetonta ja kohtuutonta haittaa yksit-

täiselle hakijalle.  

 

Tarkka junakohtainen liiketaloudellinen laskelma ei ole priorisoinnin yhteydessä 

mahdollista käytettävissä olevasta ajasta ja mahdollisista liikesalaisuuksista 

johtuen. Yleisellä tasolla yksittäisen junan merkittävyyttä hakijan liiketoimin-

taan voidaan arvioida esimerkiksi toimijan kokonaisjunamäärien kautta. Lisäksi 

liiketoiminnallisia vaikutuksia voidaan huomioida seuraavalla tavalla kuljetus-

kustannuksia arvioimalla.  

 

Kuljetus- ja liikennöintikustannukset 

 

Kuljetus- ja liikennöintikustannukset ovat selkeästi laskettavissa olevia tekijöitä 

tiettyyn tarkkuustasoon asti. Yksinkertainen karkean tason laskenta voisi perus-

tua esimerkiksi hankearvioinneissa käytettäviin yksikköarvoihin. Laskennassa 

on mahdollista huomioida myös lipputulot sekä kysyntäjousto ja henkilö- ja ta-

varaliikenteen vertailu on mahdollista. 
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Kustannuslaskentaa liittyy kuitenkin myös useita haasteita. Kuluttajan ylijää-

män muutoksen huomioiminen esimerkiksi hidastuneen matka-ajan seurauk-

sena on haastavaa. Myöskään ulkoisia tekijöitä, kuten muutoksia rautatie- ja 

maantieliikenteen välisessä kilpailukyvyssä, ei voida huomioida. Hankearvioin-

tien yksikkökustannukset perustuvat historiatietoon ja ne sisältävät runsaasti 

yksinkertaistuksia, joten ne eivät huomioi käsiteltävän aikataulukauden muu-

toksia. Myös matkustajamäärätietoihin ja tietoihin kuljetettavan tavaran ar-

vosta liittyy epävarmuuksia. 

 

Hankearviointiohjeissa esitetään vuoden 2013 hintatasolla tietoja matkatunti- ja 

matkakilometriperusteisesti. Henkilöliikenteen tiedot ovat junatyyppikohtaisia. 

Tiedot eivät kata kaikkia mahdollisia junia, sillä esimerkiksi sähkövetoisten lähi-

junien osalta esitetään vain yksi hinta, vaikka liikennöintikäytössä on useita ka-

lustotyyppejä. Myös InterCity-junien kokoonpanokoostumukset ovat muuttu-

neet, sillä nykyään InterCity-junissa käytetään pääosin vain kaksikerroksisia 

vaunuja. Tavaraliikenteessä esitetään tarkasti hinnat erityyppisille vetureille, 

mutta vaunuille kuvataan vain yksi hinta. Hinnoittelukuvauksessa siis yksin-

omaan junan pituus (vaunumäärä) ja käytettävä veturi ratkaisevat liikennöinti-

kustannuksen. Uusia Sr3-vetureita on otettu käyttöön vuoden 2013 jälkeen. Li-

säksi hankearviointiohjeessa esitetään erityisverot ja maksut vaunukilometriä 

kohden henkilö- ja tavarajunien osalta, mutta näiltä osin tiedot ovat muuttuneet. 

 

 

Johtopäätös:  

 

Kuljetus- ja liikennöintikustannukset ovat liikenteen keskeisiä mittareita ja ne 

kuvaavat yhteiskuntataloudellisen hyödyn muodostumista. Laskenta perustuu 

kuitenkin aina historiatietoon ja oletuksiin. Näin ollen luotettavan ja tasapuoli-

sen tarkan junakohtaisen priorisointikriteerin määritteleminen olisi hyvin haas-

teellista. Kuljetus- ja liikennöintikustannukset eivät sovellu yksittäiseksi priori-

sointikriteeriksi, mutta ne tulisi huomioida yleisemmällä tasolla eri tyyppisten 

junien priorisointia arvioitaessa. 

 

 

Veturi- ja kalustokierrot 

 

Mikäli junien liikennöintikustannuksia halutaan tarkastella, keskeinen rooli tulee 

olla junien välisten riippuvuuksien, kuten veturi- ja kalustokiertojen tehokkuu-

den, arvioimisessa. Vähäisten matka-aikamuutosten sijaan kustannukset nou-

sevat merkittävästi silloin, kun tarvitaan lisää kalustoa. Liikennöintikustannus-

ten huomioiminen todennäköisesti suosii pitkiä henkilöjunia, eli junia, jotka sito-

vat arvokkainta veto- ja vaunukalustoa. 

 

Esimerkki liikennöintikustannuksista: InterCity-kaukojunan, kiskobussin ja 

tavarajunan liikennöintikustannukset  

 

IC-junan liikennöintikustannukset matkatuntia kohti ovat 525 €/perus- 

yksikkö/tunti ja 93 €/lisäyksikkö/tunti (oletuksena perusyksikkö kolmevau-

nuinen IC-juna). Yhden kolmivaunuisen IC-junan (525) liikennöintikustannuk-

set kasvavat yhden minuutin matka-ajan pidennyksestä 8,75€ ja 6-vaunuisen 

IC-junan (525+3*93) 13,40 € (Liikennevirasto 2015c, 32). 
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Kahden yksikön kiskobussin liikennöintikustannukset matkatuntia kohti ovat 

242 €/perusyksikkö/tunti (ensimmäinen yksikkö) ja 75 €/lisäyksikkö/tunti. 

Kiskobussin liikennöintikustannukset kasvavat yhden minuutin matka-ajan pi-

dennyksestä 5,28 €. (Liikennevirasto 2015c, 32). 

 

Tavarajunan yksikkökustannukset matkatuntia kohti ovat ensimmäinen vetu-

rin osalta 235 €/tunti sekä toisesta ja kolmannesta veturista 122 €/tunti ja 

vaunujen kustannukset 2,05 €/tunti. 40-vaunuisen tavarajunan liikennöinti-

kustannukset kahdella veturilla kasvavat yhden minuutin matka-ajan piden-

nyksestä 7,31 € ja 60-vaunuisen junan 8,00 €. (Liikennevirasto 2015c, 34). 

 

Tulos:  

Käytettyjen laskenta-arvojen perusteella IC-junan liikennöintikustannukset 

ovat lähes poikkeuksetta tavarajunaa suuremmat. Toisaalta kiskobussin lii-

kennöintikustannukset voivat usein alittaa pitkän tavarajunan liikennöintikus-

tannukset. 

 

 

 

 

Johtopäätös:  

 

Eri junalajien liikennöintikustannuksia voidaan huomioida etusijajärjestystä 

määriteltäessä. Samoin voidaan huomioida priorisointiratkaisujen vaikutukset 

kalusto- ja veturikiertoihin. Priorisointiratkaisuissa tulee myös mahdollisuuk-

sien mukaan pyrkiä huomioimaan ratkaisujen kohtuullisuus, jos ne koskevat sel-

keästi eri kokoisia liikennöitsijöitä. 

 

 

4.3.3  Matka- ja kuljetusketjut 

Henkilöjunaan kytkeytyvät matkaketjut 

 

Matkaketjut muodostuvat vaihtoyhteyksien kautta. Vaihtoyhteydet muihin ju-

niin voidaan määritellä, mutta varsinkin lähiliikenteen osalta olisi oleellista huo-

mioida myös vaihtoyhteydet muihin liikennemuotoihin, kuten paikallislinja- 

autoihin. Vaihtoyhteyksien määrä voidaan laskea, mutta kaikkien vaihtoyhteyk-

sien arvottamista samanarvoisiksi ei voida pitää tasapuolisena. Haasteeksi 

muodostuu siten eri vaihtoyhteyksien arvottaminen.  

 

Matkaketjuihin liittyy oleellisesti myös odotusajat. Myös niiden arvottaminen on 

hyvin haasteellista esimerkiksi Helsingin seudun lähiliikennealueen ja kauko- 

liikenteen vaihtojen välillä. Mahdollisten aikataulumuutosten takia matkaketju-

tietoja sovellettaessa tulee myös varmistua ajantasaisesta tiedosta vaihto- 

yhteyksistä ja niiden aikatauluista. Kriteerin soveltaminen edellyttäisi vaihto- 

yhteyksien säännöllistä seurantaa. 
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Johtopäätös:  

 

Henkilöliikenteen matkaketjut ovat oleellinen osa liikennejärjestelmän toimi-

vuutta. Etusijajärjestyksen näkökulmasta vaihtoyhteydet ovat selkeästi määri-

teltävä tekijä, joka voidaan huomioida. Esimerkiksi vaihtoyhteyksien määrä voi 

olla yksi määräävä tekijä saman tyyppisiä junia tarkasteltaessa. Lisäksi matka-

ketjujen toimivuuden edistämisen on perusteltua olla yleinen aikataulusuunnit-

telun periaate. Erilaisten matkaketjujen tarkempi arvottaminen ja rajaaminen 

sen sijaan on hyvin haasteellista. 

 

 

Aikataulurakenteen integraatio (henkilöliikenne) 

 

Aikatauluratkaisut voivat korostaa eri tavoin kalustokierrollisen tai liikenteelli-

sen (esimerkiksi vaihtoyhteydet) integraation merkitystä. Esimerkiksi Saksassa 

liikenne on integroitua, jos junakokonaisuus muodostaa suljetun kalustokierron 

ja kaikilla junilla on vaihtoyhteyksiä muihin juniin. 

 

Suomen rautateiden henkilöliikenne on perinteisesti rakennettu verkostomai-

sesti junien välisiä vaihtoyhteyksiä korostaen. Vakiominuuttisuuteen pohjautu-

via aikataulurakenteita on kaukoliikenteessä käytössä erityisesti Helsingistä ja 

Tampereelta eri suuntiin. Säännönmukainen aikataulurakenne yleensä edistää 

kalusto- ja veturikiertojen tehokasta suunnittelua. Vakiominuuttisuusperiaate 

on hyvä kaukojunien aikataulusuunnittelun lähtökohta. Laajan yksiraiteisuuden 

takia tiukan vakiominuuttisuuden vaatiminen on kuitenkin haastavaa. Tyypilli-

sesti poikkeuksia tiukkaan vakiominuuttisuuteen aiheuttavat junakohtaamisjär-

jestelyt, ratakapasiteetin rajallisuus sekä pysähdyskäyttäytymisen vaihtelut. 

 

Tiheästi kulkevassa lähijunaliikenteessä tasainen vuoroväli mahdollistaa tehok-

kaat vaihtoyhteysjärjestelyt muihin joukkoliikennemuotoihin, kuten linja-auto-

liikenteeseen. Yhteiskäyttöraiteilla lähijunien lisäksi myös kauko- ja tavarajunat 

osallistuvat yhteensovitukseen. Pienet vuorovälipoikkeamat eivät yleensä mer-

kittävästi heikennä mahdollisuuksia tehokkaan liikennetuotannon järjestämi-

seen, ellei osa junista tämän seurauksena kuormitu liian täyteen. Lähijunaliiken-

teessä kuormitusvaihtelut voivat olla suuria myös ruuhkatunnin sisällä esimer-

kiksi koulujen alkamis- ja päättymisaikojen takia, vaikka junat kulkisivatkin täy-

sin tasaisella vuorovälillä. 

 

 

Johtopäätös:  

 

Aikataulurakenteen sisältämät kalustokierrolliset ja vaihtoyhteyksiin liittyvät 

integraatiot tuovat yhteiskunnallista lisäarvoa yksittäiseen junaan verrattuna. 

Nämä tulisikin huomioida myös etusijajärjestyksessä. Henkilöliikenteessä aika-

taulurakanteen integraation liittyvistä tekijöistä ainakin junien kalustokierto, 

vuoroväli ja vaihtoyhteydet on mahdollista huomioida etusijajärjestyksessä. 
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Aikataulurakenteen integraatio (tavaraliikenne) 

 

Tavaraliikenteessä aikataulurakenteen integraatio voi tarkoittaa esimerkiksi ju-

naa tai junien joukkoa, jotka on sidottu tiiviisti teollisuuden prosesseihin. Liiken-

teellä on tiukkoja aikatauluvaatimuksia esimerkiksi teollisuuslaitosten tai sata-

mien aikataulujen takia ja kuljetuksissa käytetään yleensä tietynlaista, kyseisiin 

kuljetuksiin sidottua vaunukalustoa. 

 

Tavarajunien aikatauluvaatimukset eivät lähtökohtaisesti ole yhtä tiukkoja kuin 

henkilöliikenteessä. Kuitenkin myös tyhjillä vaunuilla ajettavan paluujunan aika-

taulun siirtäminen useilla tunneilla tai päivillä voi katkaista kalustokierron, jos 

vaunut eivät ehdi riittävän ajoissa lastaukseen seuraavaa junaa varten. Työ- 

pajatyöskentelyn perusteella yleisellä tasolla veturi- ja vaunustokierto on olen-

naisempi tavaraliikenteen tekijä kuin henkilöstökierto. 

 

 

 

Johtopäätös:  

 

Tavaraliikenteen osalta aikataulurakenteen sisältämät integraatiot liittyvät ka-

lustokiertoon ja asiakastarpeiden asettamiin aikataulurajoitteisiin. Nämä tekijät 

ovat merkittäviä myös kuljetusketjujen ja liikennejärjestelmä toimivuuden kan-

nalta. Tavaraliikenteen osalta aikataulurakanteen integraation liittyvistä teki-

jöistä ainakin junien kalustokierto ja selkeästi määriteltävissä olevat aikataulu-

rajoitteet voidaan huomioida etusijajärjestyksessä. 

 

 

4.3.4  Ratakapasiteetin tehokas käyttö 

Ratakapasiteetin tehokas käyttö on yksi rautatielain ja EU direktiivien johtavista 

ajatuksista. Rataverkon käytön tehokkuus ja eri toimijoiden tasapuolinen ja syr-

jimätön kohtelu tarkoittavat, että kapasiteetti tulee pyrkiä myöntämään kaikille 

haetuille junille. Jotta tätä tavoitetta ei vaarannettaisi tarpeettomasti pitää käy-

tettävissä oleva kapasiteetti pyrkiä käyttämään tehokkaasti. 

 

Ratakapasiteetin tehokkaan käytön yksiselitteinen määritteleminen on kuiten-

kin hyvin hankalaa. Käytännössä se tarkoittaisi, että mahdollisimman suurella 

junamäärällä kapasiteetin käyttöasteen tulisi olla mahdollisimman pieni niin, 

että vapaaksi jäävä kapasiteetti on oikeasti hyödynnettävissä. Käytännössä 

tämä tarkoittaisi laskennallisesti mahdollisimman homogeenisen ja nopean lii-

kenteen suosimista. Liikenne Suomen rataverkolla on kuitenkin pääasiassa hy-

vin heterogeenistä, joten ratakapasiteetin tehokkaan käytön määrittely ja opti-

mointi laskennallisin menetelmin ei todennäköisesti johtaisi käytännössä par-

haaseen mahdolliseen tulokseen toisen johtavan ajatuksen, eli yhteiskunta- 

taloudellisen hyödyn, kannalta. Lähtökohtaisesti liikennepalvelun kaupallinen 

merkittävyys kärsii, jos juna asetetaan liikennöimään epäoptimaalisella nopeus-

tasolla. 
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Johtopäätös:  

 

Ratakapasiteetin tehokkaan käytön tulee olla yksi johtavista ajatuksista jo mah-

dollista priorisointia edeltävissä vaiheissa, kun junien aikatauluja yhteensovite-

taan. Priorisointikriteerit tulee määritellä siten, että ne tukevat ratakapasiteetin 

tehokasta käyttöä ja mahdollistavat mahdollisimman monen junan liikennöinnin 

kaupallisesti mielekkäällä tavalla. Lisäksi on pyrittävä välttämään yksittäisiä 

priorisointiratkaisuja, jotka johtavat tarpeettomasti kapasiteetin tehottomaan 

käyttöön silloin kun tällainen käyttö on selvästi havaittavissa. 

 

Radan käyttötarkoitus 

 

Rautateiden verkkoselostuksissa voidaan asettaa tarkkoja rajoituksia ratainfran 

käytölle määrittelemällä rataosuuksia erikoistuneen ratakapasiteetin reiteiksi. 

Tällöin radalla voi liikennöidä pelkästään tai ensisijaisesti vain tietyntyyppisiä 

junia. Kansainvälisesti on yleistä asettaa junaliikennöinnille kriteerejä ajankoh-

dan mukaan, eli esimerkiksi junareitillä voidaan yöaikaan priorisoida ensisijai-

sesti tavarajunia ja päivällä matkustajajunia.  

 

Väylille voidaan myös asettaa liikenneprofiileja. Suomessa on liikenne- ja vies-

tintäministeriön asetuksella kuvattu rautateiden pääväyläverkko ja muu rata-

verkko ja pääväyläverkon radoille on asetettu pääasiallinen liikenneprofiili: hen-

kilöliikenne, henkilö- ja tavaraliikenne ja tavaraliikenne. Profilointi perustuu 

muun muassa matkustaja- ja kuljetusvolyymeihin sekä nopeustasoihin eli on 

infrapainotteinen eikä niinkään liikennepalveluja korostava. Myös EU:n tasolla 

voidaan esittää luokituksia, kuten TEN-T-verkko. 

 

 

 

Johtopäätös:  

 

Eri radoilla on selkeästi erilaisia käyttötarkoituksia ja siksi myös uuden etusija-

järjestyksen on perusteltua ottaa paremmin erityyppiset radat ja alueet huomi-

oon. Tämä tukee ratakapasiteetin tehokasta käyttöä kunkin tyyppisellä radalla. 

Priorisointiratkaisujen ei tule olla merkittävässä ristiriidassa voimassa olevien 

luokittelujen tai profilointien kanssa. Toisaalta ratakapasiteetin jakamisessa nä-

kökulma on liikennepalvelullinen, eikä priorisoinnin ole mielekästä pohjautua 

pelkästään yksittäisiin ratojen käyttötarkoituksia kuvaaviin luokitteluihin. 

 

 

Infrarajoitteet 

 

Esimerkiksi energiakysymykset rajoittavat junaliikenteen aikataulusuunnittelua, 

sillä tietyillä radoilla esimerkiksi sähkönsyötön riittävyys voi asettaa rajoitteita 

tuotannon suunnitteluun ja junakohtaamispaikkojen valitsemiseen. Samoin lii-

kennepaikkojen kaltevuus rajoittaa tavarajunien pysähdyksiä, ja rataverkolla on 

mäkeenjääntipaikkoina tunnettuja alueita. Vastaavat infrarajoitteet koskevat 

usein tavarajunia. 
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Ratainfran asettamat rajoitteet tulee huomioida kaikissa kapasiteetin suunnit-

telun ja yhteensovittamisen vaiheissa. Rajoitteet ovat lähtökohtaisesti kaikkien 

osapuolien tiedossa, mutta rajoitteiden vaikutukset voivat poiketa merkittävästi 

eri junien välillä esimerkiksi käytettävästä kalustosta ja junakoosta riippuen.   

 

 

 

Johtopäätös:  

 

Ratainfrasta johtuvat rajoitteet ovat tapauskohtaisia ja niitä ei siksi voida suo-

raan huomioida etusijajärjestyksessä. Prioriteettisääntöjen tuottamasta loppu-

tuloksesta voi kuitenkin olla perusteltua poiketa, jos ratkaisu lisäisi ratainfran 

rajoitteista johtuen merkittävällä todennäköisyydellä esimerkiksi mäkeenjään-

tiriskiä ja sitä kautta junaliikenteen häiriöherkkyyttä. 

 

 

4.3.5  Vaikutukset muihin juniin 

Priorisointiratkaisun heijastusvaikutukset 

 

Priorisointia tehtäessä tulee lain mukaan huomioida ratkaisujen vaikutukset 

muihin liikennöitsijöihin. Tästä syystä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 

priorisointiratkaisuja, jotka aiheuttavat enemmän heijastusvaikutuksia muihin 

juniin mukaan lukien mahdollisesti uusia ratkaistavia priorisointikonflikteja. Täl-

laiset heijastusvaikutukset eivät voi olla ensisijainen priorisointikriteeri, mutta 

muutoin keskenään samanlaisista ratkaisuista tulee valita pienimmän kokonais-

määrän muutoksia aiheuttava ratkaisu. 

 

Junan kulkema matka 

 

Junan kulkema matka vaikuttaa sen yhteensovittamiseen muihin juniin. Kuljettu 

matka ei yksinään ole tasapuolinen vertailutekijä erityyppisten junien välillä. 

Esimerkiksi lähiliikenteen ja kaukoliikenteen vertailua pelkästään kuljetun mat-

kan perusteella ei voida tasapuolisesti perustella. Samoin tavara- ja matkusta-

jaliikenteen vertailu ei ole luontevaa kuljetun matkan pituuden perusteella. 

 

Hyvin samantyyppisten junien välillä kuljetun matkan voidaan nähdä kuvaavan 

junan muodostamaa yhteiskuntataloudellista hyötyä siten, että pidemmän mat-

kan kulkeva juna tuottaa enemmän yhteiskuntataloudellista hyötyä. Junien tulee 

kuitenkin muilta osin olla hyvin samanlaisia ja esimerkiksi niiden kulkupäivien 

määrässä ei saa olla merkittävää eroa. Pidemmän matkan kulkevan junan pitä-

minen paikallaan aiheuttaa todennäköisesti myös vähemmän heijastusvaiku-

tuksia muihin juniin. 

 

Junan nopeus 

 

Junan nopeus vaikuttaa sen yhteensovittamiseen muihin juniin. Nopeus ei yksi-

nään ole tasapuolinen vertailutekijä erityyppisten junien välillä. Eri liikennetyyp-

pien luonne ja liikennetyypille soveltuva kalusto rajoittavat luonnostaan esi-

merkiksi lähi- ja tavaraliikenteen nopeuksia. 
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Muuten hyvin samantyyppisten junien välillä prioriteetin antaminen nopeam-

malle junalle on perusteltua, koska se käyttää vähemmän ratakapasiteettia.  

Myös matkustajajunien osalta nopeampi juna on matkustajien aikakustannusten 

kannalta parempi, jos junat muuten ovat samanlaisia. Toisaalta myös junien vä-

liset nopeuserot lisäävät ratakapasiteetin kulumista, mutta hitaimmat junat on 

perusteltua ohjata ajamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella mahdollisuuksien mu-

kaan. 

 

 

Johtopäätös:  

 

Junan ajamisen vaikutuksia muihin juniin, samoin kuin sen nopeutta ja kulkemaa 

matkaa voidaan käyttää priorisointiin muutoin keskenään hyvin samanlaisten 

junien välillä. 

 

 

Täsmällisyys 

 

Etusijajärjestyksen käyttö voi vaikuttaa myös junien täsmällisyyteen, erityisesti 

jos tässä yhteydessä muutetaan junakohtauksia tai junien välisiä pelivaroja. Täl-

laisessa tilanteessa tulee luonnollisesti mahdollisuuksien mukaan välttää rat-

kaisuja, jotka heikentäisivät liikenteen täsmällisyyttä. Täsmällisyyttä voidaan 

kuitenkin parantaa kaikkia junia koskevia suunnittelusääntöjä kehittämällä, ja 

etusijajärjestyksen pitäisi näin ollen olla täsmällisyyden suhteen neutraali. 

 

 

Johtopäätös:  

 

Täsmällisyydestä huolehditaan lähtökohtaisesti suunnittelusääntöjä kehittä-

mällä. 

 

 

 

4.3.6  Energiatehokkuus 

Junien energiatehokkuuden huomioiminen aikataulusuunnittelussa tarkoittaa 

aikataulujen suunnittelua niin, että etenkään pitkän ja raskaan junan ei tarvitse 

pysähdellä toistuvasti väistämään muuta junaliikennettä eli energiaa käytetään 

tehokkaasti.  Toisaalta energiatehokkuuteen vaikuttaa myös käytettävä vetoka-

lusto joka voi eri liikennöitsijöillä olla erilainen. Jos kokonaisenergiatehokkuus 

olisi priorisointikriteeri voitaisiin joutua tilanteeseen, jossa liikennöitsijöitä koh-

deltaisiin epätasapuolisesti näiden käyttämän vetokaluston mukaan. Tällainen 

ratkaisu voisi vaikeuttaa rataverkolle pääsyä.  

 

 

Johtopäätös:  

 

Energiatehokkuutta tulee suosia mahdollisuuksien mukaan, jos etusijajärjestyk-

sen käytön yhteydessä tehdään aikataulujen yhteensovitusta, mutta sen ei tule 

olla kriteeri tilanteessa jossa joudutaan hylkäämään kapasiteettihakemuksia. 
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4.4  Yhteenveto arviointikriteereistä 

Taulukossa 2 on yhteenveto läpikäydyistä arviointikriteereistä ja niiden käy-

töstä etusijajärjestystä määriteltäessä. Lisäksi on mainittu lähde, josta kritee-

rin arvosta on ajateltu saatavan tietoa (A = aikataulu, eli tieto luettavissa suo-

raan hakemuksesta, L = liikennöitsijän on ilmoitettava tieto pyydettäessä tai 

hakemuksen yhteydessä).  

Taulukko 2.  Yhteenveto arviointikriteereistä. 

Vaikutus Kriteeri Käyt-

töön 

Tieto-

lähde 

Asiakashyödyt Kulkupäivien määrä Kyllä A 
 Kokojuna/vaunukuljetus Ei  
 Matkustajamäärä Kyllä L 
 Matkan tarkoitus Ei  
 Kuljetussuorite Ei  
 Tavaran arvo Ei  
 Aikakriittisyys Kyllä A, L 
Hakijoiden Kuljetuskustannus Kyllä A, L 
liiketoiminta Veturi- ja vaunukierto Kyllä A, L 
Matka- ja Matkaketjut Kyllä A, L 
kuljetusketjut Henkilöjunien integraatio Kyllä A, L 
 Tavarajunien integraatio Kyllä L 
Ratakapasiteetin Ratakapasiteetin  tehokas käyt. Kyllä A 
tehokas käyttö Radan käyttötarkoitus Kyllä A 
 Infrarajoitteet Ei  
Vaikutukset Heijastusvaikutukset Kyllä A 
muihin juniin Matkan pituus Kyllä A 
 Nopeus Kyllä A 
 Täsmällisyys Ei  
Energiatehokkuus Energiatehokkuus Kyllä A 
Muut Kapasiteetin hinnoittelu Ei  
 Liikenteen järjestämisperuste Ei  
 Junalajit Kyllä A, L 

 

 

Yhteensä tämän luvun selvityksen perusteella suositellaan viittätoista eri kri-

teeriä käytettäväksi etusijajärjestysten määrittelyssä. Käytettävät etusijajärjes-

tykset kuvataan seuraavassa luvussa, jossa on myös tekstissä kuvattu niissä 

käytettäviä kriteerejä. Koska tässä selvityksessä ei esitetä yleistä laskentamal-

lia, jolla eri kriteereistä tehtäisiin keskenään yhteismitallisia, on kunkin seuraa-

van luvun priorisointisäännön taustalla käytetty lähtökohtaisesti kaikkia yllä 

olevan taulukon priorisointikriteereitä, joita kyseisen säännön osalta voidaan  

pitää käyttökelpoisina. Yhteenveto kunkin priorisointisäännön perusteena käy-

tetyistä kriteereistä on liitteessä 5.    
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5  Etusijajärjestys 

5.1  Etusijajärjestyksen rakenne 

Edellisissä luvuissa kuvatun selvityksen perusteella tässä selvityksessä päädy-

tään suosittelemaan ratakapasiteetin etusijajärjestykseksi mallia, joka on pe-

rusrakenteeltaan seuraava: 

 Junat jaetaan kategorioihin niiden keskeisten liikennepalveluun liittyvien 

ominaisuuksien mukaan. Junakategorioita on yhdeksän. 

 Rataverkon osat jaetaan viiteen eri etusijajärjestyksen kannalta erilai-

seen reittiprofiiliin. Junakategorioiden välinen priorisointi vaihtelee reit-

tiprofiilista toiseen. 

 Junakategorioiden välille määritellään etusijajärjestys reittiprofiileittain. 

 Junakategorioiden sisälle määritellään priorisointi samaan kategoriaan 

kuuluville junille niiden ominaisuuksien mukaan 

 Etusijajärjestys kategorioiden välillä ja niiden sisällä rakennetaan edelli-

sissä luvuissa määriteltyjen priorisointikriteerien mukaan käyttäen kus-

sakin tapauksessa toimivimpia kriteerejä 

 Kriteerit ovat osin kuvailevia ja osin laskennallisia. Kriteerien määrittely 

pyritään pitämään mahdillisimman selkeänä ja helposti tulkittavana. Jos 

näiden avulla ei joissain tilanteissa saada junien välille eroa, pyritään 

loppujen ratkaisujen osalta liikennöitsijöiden liiketoiminnan kannalta ta-

sapuoliseen lopputulokseen. 

 Joillakin rataosilla alhaisen prioriteetin kategoriaan kuuluville junille voi-

daan määritellä kapasiteettikiintiö, joilla varmistetaan, että ainakin tietty 

määrä kyseisen kategorian junia voidaan ajaa. 

 Rataverkon haltijalla on lain perusteella tietyissä poikkeustapauksissa 

mahdollisuus poiketa etusijajärjestyksestä, jos niiden soveltaminen joh-

taisi kohtuuttomaan lopputulokseen. 

 

Esitetyn mallin tarkoituksena on optimoida liikenteestä koituvaa yhteiskunnal-

lista hyötyä ja ratakapasiteetin tehokasta käyttöä. Asiakashyötyjen ja junaliiken-

teen eri lajien tuottamien yhteiskunnallisten hyötyjen laskennallinen vertailu on 

haastavaa, mutta selvää on, että kaikissa tapauksissa integroitujen liikenneko-

konaisuuksien, kuten vaihtoyhteyksien rakentaminen, jossa junaliikenteen voi-

daan ajatella tuottavan enemmän hyötyä kuin sen yksittäisten junien summan, 

lisää asiakashyötyä kullakin liikennemuodolla. Tästä syystä integroidut junat on 

nostettu mallissa erillisiksi junakategorioiksi. 

 

Reiteillä joilla liikennöi usean eri lajin junia tällaisen integraation rakentaminen 

saattaa edellyttää korkeaa prioriteettia. Tästä syystä etusijajärjestyksen mää-

rittely erikseen kullekin reittiprofiilille on esitetyn mallin keskeinen piirre. Sen 

tarkoituksena on optimoida liikenteestä koituvaa hyötyä ja tarjota korkea priori-

teetti rataosan kannalta merkittävälle liikenteelle.  

 

Lisäksi mallin tarkoituksena on mahdollistaa luotettavampi liikennesuunnittelu 

uusiin ratojen suunnittelun ja vanhojen ratojen parannushankkeiden yhteydessä 

mahdollistamalla rakennettavan radan optimointi paremmin sille liikenteelle, 

jota investoinnilla halutaan edistää. Rautatieliikenne toimii tehokkaimmillaan, 

jos rata ja sen liikenne suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Tulevia liikenne-
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tarpeita ei voida aina tietää, eikä tulevia suunnitteluinnovaatioita pidä estää etu-

käteen, mutta kohtuullisen tarkka näkemys siitä, minkä tyyppiselle liikenteelle 

rata on optimoitu, auttaa suunnittelemaan investoinnit tehokkaammin. 

 

Kokonaisuutena uuden etusijajärjestysmallin ei ole tarkoitus käyttöönottohet-

kellä merkittävästi muuttaa vallitsevaa junaliikennemuotojen balanssia. Jos tä-

män selvityksen kirjoitushetkellä voimassa ollut vuoden 2020 vuosikapasiteetti 

olisi keväällä 2019 vuosikapasiteetin käsittelyvaiheessa suunniteltu tässä esi-

tettyä etusijajärjestystä käyttäen, oltaisiin päädytty pääosin samanlaiseen lii-

kenteeseen kuin käyttöön otetuissa aikatauluissa. Liikenteen balanssin muutta-

misen sijaan tarkoituksena tarjota työkalut jolla ylikuormitustilanteessa voi-

daan tehdä harkittuja ja tasapuolisia priorisointiratkaisuja. Mahdollisuus määri-

tellä kapasiteettikiintiöitä mahdollistaa kontrolloitujen ja tarkoituksenmukais-

ten priorisointiratkaisujen tekemisen kriittisissä tilanteissa. Kuva 15 esittää etu-

sijajärjestysmallin perusteita. 

 

 

Kuva 15. Etusijajärjestysmallin käyttö. 

5.2  Reittiprofiilit 

Suomen valtion rataverkolla liikennerakenne ja eri junakategorioiden junien suh-

teellinen osuus vaihtelee voimakkaasti eri rataosien välillä. Eri rataosilla eri lii-

kennemuotojen tarpeet ja merkittävyys voivat vaihdella voimakkaasti. Rata-

verkko on jaettu seuraavaksi esitettyihin kokonaisuuksiin, joiden välillä junaka-

tegorioiden prioriteetti vaihtelee. Merkittävänä ohjaavana tekijänä oli se, että jo-

kaiselle liikennetyypille tulee löytyä ydin toiminta-alueeltaan kokonaisuus, jolla 

sen prioriteetti on korkea.     

 

Junakategorioiden välinen järjestys määräytyy rataosakohtaisesti. Rataverkko 

on jaettu viiteen kokonaisuuteen, reittiprofiiliin, jotka ovat Helsingin seudun ju-

nareitit, Etelä-Suomen pääjunareitit, henkilö- ja tavaraliikenteen junareitit, 

tavaraliikenteeseen painottuvat junareitit ja erikoistuneen ratakapasiteetin 

junareitit. Taulukko 3 kuvaa lyhyesti reittiprofiilien määritelmät. Reittiprofiili-

jako on esitetty kartalla kuvassa 16. 



Väyläviraston julkaisuja 63/2020           70  

Ylikuormittuneen rautatiereitin ensisijajärjestys 

 

 

Taulukko 3.  Reittiprofiilien tiivistetyt määritelmät ja niihin kuuluvat junareitit. 

 

 

Kuva 16.  Rataverkon reittiprofiilijako. 
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Alueellisten kokonaisuuksien rajauskriteerit on muodostettu rataverkon ja lii-

kennepalveluiden ominaispiirteiden perusteella huomioiden kokonaisuutena 

seuraavat osatekijät: 

 

- henkilöjunien vuoroväli,  

- henkilö- ja tavarajunien lukumäärä ja niiden keskinäinen suhde, 

- henkilöliikenteen matkustajavirtojen ja tavaraliikenteen kuljetusvirtojen 

keskinäinen suhde, 

- viralliset (esimerkiksi asetustaso) ratojen liikenneprofiililuokittelut, 

- keskeiset junien väliset riippuvuudet. 

 

Tarkoituksenmukaista on, että aluekokonaisuuksien rajauskriteerit pysyvät pit-

källä aikavälillä suhteellisen kiinteinä. Tietyn rataosuuden liikenteen luonteen 

muuttuessa olennaisesti ja pysyväisluonteisesti kyseinen reittiosuus voidaan 

siirtää toiseen aluekokonaisuuteen. Mahdolliset muutokset tai päivitykset voi-

daan tehdä uusien verkkoselostusten julkaisujen yhteydessä esimerkiksi osana 

ennakkosuunnitteluprosessia. 

 

Erikoistuneen ratakapasiteetin junareitit tarkoittavat rataosuuksia, jotka on 

rautateiden verkkoselostuksessa määritetty erikoistuneen ratakapasiteetin rei-

teiksi. Näillä junareiteillä ratakapasiteetti varataan ensisijaisesti määritetyn  

liikennetyypin junien käyttöön muun liikenteen käyttäessä kapasiteettia, joka 

ensisijaiselta liikenteeltä jää yli. Ensisijaisella liikenteellä on kapasiteetin etu-

otto-oikeus, eikä sitä tarvitse sovittaa muuhun liikenteeseen. Kaupunkiradat 

ovat erikoistuneen ratakapasiteetin junareitti, jolla taataan merkittävälle osalle 

Helsingin seudun lähijunaliikenteestä korkein prioriteettiasema. Kerava–Vuo-

saari-reitti on varattu vain tavaraliikenteen käyttöön. 

 

Helsingin seudun junareitit tarkoittavat junamäärällisesti suurimpia kauko- ja 

lähijunien yhteisiä reittiosuuksia väleillä Helsinki–Kytömaa ja Helsinki–Kirkko-

nummi. Rataosuuksien välillä on eroja eri palveluiden painotuksissa ja ominai-

suuksissa, mutta haasteet lähi- ja kaukoliikenteen yhteensovittamisessa ovat 

yhteisiä. Tavarajunia reiteillä ei käytännössä liikennöi. 

 

Etelä-Suomen pääjunareitit tarkoittavat pääkaupunkiseudun ulkopuolisen 

matkustajaliikenteen ydinreittejä, joilla kaukojunia kulkee tiheimmin Helsingin 

seudun junareittien ohella. Ne muodostavat henkilöjunaliikenteessä runkoreitit, 

joihin muut junareitit liittyvät joko suoraan tai vaihtoyhteyksin. Etelä-Suomen 

pääjunareittien ratojen risteyskohdissa on useita solmupisteitä, joissa on muuta 

rataverkkoa runsaammin junien välisiä vaihtoyhteyksiä. Helsingin seudun juna-

reiteistä poiketen tavaraliikenteen kuljetustarpeet voivat olla säännöllisiä ja 

huomattavia, ja tavaraliikenteen kaupallisesti mielekkäiden liikennöintimahdol-

lisuuksien turvaaminen voi vaatia erillisiä toimenpiteitä.  

 

Henkilö- ja tavaraliikenteen junareitit tarkoittavat reittejä, jotka kytkeytyvät 

Etelä-Suomen pääjunareitteihin ja jotka muodostavat muun henkilökaukoliiken-

teen rungon. Henkilöjunien (myös lähi-, taajama- ja kiskobussijunat) vuoroväli 

voi vaihdella eri reittien välillä huomattavastikin, mutta arkisin ei kuitenkaan ole 

noin tunnin säännöllistä vuoroväliä. Matalampien kokonaisjunamäärien junarei-

tit voidaan lukea tähän kokonaisuuteen mahdollisesta tavarajunapainotteisuu-

desta huolimatta, jos yhteysvälillä ei ole merkittävissä määrin henkilö- ja tava-

rajunien keskinäistä yhteensovitusta rajoittavia tekijöitä.  

 



Väyläviraston julkaisuja 63/2020           72  

Ylikuormittuneen rautatiereitin ensisijajärjestys 

 

 

Tavaraliikenteen painottuvilla junareiteillä kulkee joko yksinomaan tavara- 

liikennettä tai sekaliikenneratojen osalta tavaraliikenteen rooli on huomattava 

henkilöliikenteeseen verrattuna. 

 

Helsingin seudun junareitit, Etelä-Suomen pääjunareitit ja henkilö- ja tavara- 

liikenteen junareitit ovat tyypillisesti reittejä, joiden pääasiallinen liikenneprofiili 

on henkilöliikenne tai henkilö- ja tavaraliikenne liikenne- ja viestintäministeriön 

asetuksessa pääväylistä ja niiden palvelutasoista (Liikenne- ja viestintäministe-

riö 2018). Prioriteettisäännöissä myös rataosuudet Turku–Toijala, Tampere–

Pori, Jyväskylä–Pieksämäki, Riihimäki–Hakosilta ja Kuopio–Kontiomäki luetaan 

henkilö- ja tavaraliikenteen junareiteiksi. Kyseiset reitit on luettu em. asetuk-

sessa pääasiallisen tavaraliikenneprofiilin radoiksi. Asetuksen määrittelykritee-

rejä olivat esimerkiksi matkustaja- ja kuljetusmäärät sekä radan nopeustaso. Lii-

kennepalvelun näkökulmasta kyseisillä reiteillä on varsin huomattava määrä 

henkilöjunaliikennettä tavaraliikenteeseen suhteutettuna. Lisäksi erityisesti yh-

teysväleillä Tampere–Pieksämäki ja Riihimäki–Lahti henkilöjunilla on tiukat riip-

puvuudet eli aikatauluvaatimukset molemmissa päissä olevien vaihtoyhteyk-

sien takia. Kontiomäen suunnalla suurimmat tavarakuljetusvirrat kohdistuvat 

Oulun ja Vartiuksen suuntaan, eivätkä ainakaan vielä samassa laajuudessa Iisal-

men kautta kulkevaa reittiä Ylivieskan suuntaan. 

 

Yksittäisiä lyhyillä usean junareitin yhteisillä reittiosuuksilla, kuten Hakosilta–

Lahti, yhteensovitus on tehtävä kokonaisuus ja viereiset rataosat huomioiden. 

Muilta junareiteiltä tuleville alemman kategorian junille, kuten tavarajunille, on 

varattava riittävä asema yhteensovituksessa.  

 

5.3  Junakategoriat 

Junat jaetaan etusijajärjestyksen määrittelemiseksi taulukossa 4 esitettyihin ka-

tegorioihin. Junakategorioiden avulla valtakunnallinen junaliikenne eli liikenne-

palvelut jaetaan yhdeksään eri kategoriaan. Kukin juna kuuluu koko matkaltaan 

lähtökohtaisesti yhteen junakategoriaan. Junakategoriat määritellään reitti- 

profiileittain. Jos junan kategoria muuttuu reittiprofiilien välillä, niin sen katego-

riaksi määritellään korkein junakategoria, johon se kuuluu jollain reittiprofiililla.   

Taulukko 4.  Junakategoriat. 
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Junakategoriat on muodostettu niin, että ne heijastavat kunkin junan liiken-

nepalvelullista luonnetta. Esimerkiksi aikataulurakenteen säännönmukaisuu-

den, vaihtoyhteyksien tai tavarakuljetuksen kiireellisyyden perusteella myös sa-

malla kalustolla ajettavia junia, kuten InterCity tai taajamajunia, junia voidaan 

asettaa eri junakategorioihin. Taulukko 5 kuvaa lyhyesti junakategorioiden mää-

ritelmät. Tarkat junakategoriakohtaiset määritelmät sekä tietoja junakategori-

oiden keskinäisestä suuruudesta esitetään liitteissä 2 ja 3. 

Taulukko 5.  Junakategorioiden tiivistetyt määritelmät. 

 
 

 

Junakategorioiden järjestys määräytyy reittiprofiilin mukaan (ks. luku 5.5.1). Ju-

nakategoriat kuvaavat erityyppistä asiakasarvon ja yhteiskunnallisen arvon 

muodostumista, niiden määrittelyssä lähtökohtana on erotella yhteiskuntalli-

selta merkitykseltään poikkeavat junat toisistaan. Junakategoriat muistuttavat 

osittain nykyisten verkkoselostusten kaltaisia prioriteettiluokkia, mutta uusien 

junakategorioiden määritelmät ovat vanhoja prioriteettiluokkia tarkempia. Luo-

kittelun tavoitteena on, että nykyisen liikenteen ohella myös uusien liikenne- 

palveluiden junille voidaan määrittää läpinäkyvästi ja yksiselitteisesti junakate-

goria. 

 

Selvityksen teon yhteydessä on korostunut matkustajaliikenteen verkostomai-

nen luonne, eli junien kesken on säännönmukaisesti vaihtoyhteyksiä yleensä tie-

tyillä asemilla. Myös tavaraliikenteessä junien integroituminen laajempaan ko-

konaisuuteen on keskeinen junakategoriaa määrittävä tekijä. 

 

Integroitujen kaukojunien junakategoriassa liikenne rakentuu pohjautuen 

säännölliseen ja toistuvaan aikataulurakenteeseen, jossa vaihtoyhteyksiä on 

toistuvasti. Aikataulurakenteeseen voi kuulua usean liikennöitsijän junia, jos näi-

den aikataulut ovat keskenään samankaltaisia. Kalustokierrot ovat integroituja, 

jos kalustolla on selvärajaiset kääntöaikavaatimukset ja sama kalusto kiertää 

tehokkaasti koko liikennöintiajan riittävät päiväaikaiset huolto- ja siivousmah-

dollisuudet ja palvelun kysyntä huomioiden. Ratkaisu siirtää muihin junakatego-

rioihin ruuhka-aikojen lisätarjontaan kuuluvia kaukojunia, joiden aikataulu- 

rakenne ei toistu yhtä usein vuorokauden aikana. 
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Nopean kaukojunaliikennekategorian juniin luetaan nopeat pitkänmatkaiset 

junat, jotka eivät täytä yhtä tai useampaa integroidun kaukojunan rajauskritee-

reistä. Erottelulla halutaan korostaa verkostomaisen, vaihtoyhteyksiä korosta-

van ja integroituihin kalustokiertoihin perustuvan aikataulurakenteen merki-

tystä.  

 

Kansainvälinen kaukojunaliikenne on erotettu erilliseksi junakategoriaksi, sillä 

sen liikennepalvelullinen luonne eroaa selvästi kotimaan liikenteestä. Lisäksi 

raideliikennelaissa mainitaan erikseen kansainvälinen liikenne (80, 120 §), joten 

kansainvälisen matkustajaliikenteen erottaminen kotimaan henkilöliikenteestä 

on perusteltua. Euroopan tai EU-alueen sisäisillä yhteyksillä korkea prioriteetti-

asema on tyypillistä kansainvälisille matkustajajunille. 

 

Tiheimmin kulkevat lähi- ja taajamajunat luetaan lähijunaliikenne-kategoriaan. 

Keskeisimpänä kriteerinä pidetään enintään noin tunnin vuoroväliä liikennöin-

tiaikoina.  

 

Muu henkilöliikenne -junakategoriaan kuuluvat epäsäännöllisemmin kulkevat 

lähi- ja taajamajunat sekä pidemmän matkan kaukojunat, jotka eivät täytä mui-

den junakategorioiden vaatimuksia esimerkiksi nopeasta kalustosta. Kategori-

aan kuuluvat esimerkiksi kaukoliikenteen yö- ja sesonkijunat sekä harvan vuo-

rovälin taajamajunat. 

 

Kaupunkijunaliikenne tarkoittaa erikoistuneen ratakapasiteetin junareiteillä, eli 

erillisillä raiteillaan kulkevia lähijunia. Kaupunkiratojen junien vuoro- ja pysäkki-

välit ovat lyhyitä, yleensä myös muita lähijunia tiiviimpiä. Nykyään kaikki kau-

punkijunat ovat HSL:n tilaamia. Jos kaupunkijunan reitti jatkuu muulla rataver-

kolla, sama juna tulkitaan poikkeuksellisesti kahteen junakategoriaan. Muulla 

reittiosuudella junakategoria määräytyy junakategorioiden yleisten kriteerien 

perusteella. Kahden junakategorian junia ovat nykyään muutamat yöaikaiset 

Helsinki–Kirkkonummi- ja Helsinki–Riihimäki-lähijunat, jotka ajetaan Helsingin 

päässä kaupunkiraiteita pitkin. 

 

Tavaraliikenteessä junien tärkeyttä erottavaksi tekijöiksi on selvityksen yhtey-

dessä nostettu erityisesti kalustokiertojen tehokkuuteen liittyvät asiat, osin 

myös kuljetuksen aikataulukriittisyys (integroitu/ei integroitu tavarajuna- 

liikenne). Kalustokierrot ovat yleisesti henkilöstökiertoja tärkeämpi kustannus-

tekijä, eli lisävaunujen ja/tai -veturin tarve kasvattaa tyypillisesti operointikus-

tannuksia enemmän kuin henkilökunnan työajan pidentyminen. Kriteerit ovat 

samat kotimaisille ja kansainvälisiä vaunuja sisältäville tavarajunille. Suomen ja 

Venäjän välinen tavarajunaliikenne ei ole EU:n sisäistä tavarajunaliikennettä, jo-

ten siihen liittyvä sääntely ei koske tätä liikennettä. 

 

Esimerkiksi juna- tai kalustotyyppiä tai operaattorien kaupallisia palvelulupauk-

sia ei käytetä junakategorioiden rajauskriteereinä. Saman junatyypin tai palve-

lulupauksen alla on mahdollista liikennöidä hyvin erityyppistä liikennettä. 

Kauko- ja lähijunien kalustovaatimuksia ei ainakaan toistaiseksi ole perusteltua 

rajata tarkemmin. Esimerkiksi lähiliikennekalustoksi katsottavilla vaunuilla tai 

junarungoilla on mahdollista liikennöidä kaukojunamaisia reittejä ja toisin päin, 

ja samoin tuettua ja markkinaehtoista liikennettä voidaan ajaa ristiin samalla ka-

lustolla. Mikäli samalla reittiosuudella on kuitenkin eri pysähdyskäyttäytymisen 

ja matka-aikojen junia, selvästi harvemmin pysähtyvät ja nopeammin kulkevat 
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junat voidaan katsoa kaukojuniksi ja hitaammat sekä tiheämmin pysähtyvät lä-

hijuniksi. 

 

Junakategorioita ei myöskään määritellä suoraan matkustajamäärien perus-

teella, sillä matkustajamäärätiedot pohjautuvat aina menneeseen ja uuden tai 

uudelleen järjestellyn vanhan liikenteen osalta tarkkoja arvioita on haastavaa 

esittää. Tavarakuljetuksissa esimerkiksi tavararyhmän, kuten puu, kivennäis-

tuote, metalliteollisuustuote, irtotavara, massatuote tai vaarallinen aine, ei voi 

katsoa suoraan määrittelevän kuljetuksen aikakriittisyyttä. 

 

5.4  Etusijajärjestyksen käyttö 

5.4.1  Suunnittelu ja liikenteen yhteensovitus 

Etusijajärjestyksellä määritellään junien prioriteetti tilanteessa, jossa kaikkia 

vuosikapasiteetin haettuja aikatauluja ei voida kohtuullisin järjestelyin toteut-

taa. Se ei kuitenkaan aseta rajoitteita aikataulusuunnittelulle tilanteissa, joissa 

ratakapasiteettia on riittävästi, eikä estä etusijajärjestyksestä poikkeavien ta-

voitteiden toteuttamista, kun radalla on tilaa. Ratakapasiteetin hakijat voivat 

myös vapaasti sopia junien yhteensovituksesta jo ennen vuosikapasiteettihake-

musten jättämistä keskenään sopimillaan periaatteilla. Jos hakemukset ovat 

valmiiksi yhteensovitettuja, ei tässä määriteltyjä etusijajärjestyksiä sovelleta. 

 

Vuosikapasiteetin myöntämisen prosessi noudattaa järjestystä, joka on esitetty 

kuvassa 17. Normaalitapauksessa viime vuosina hakemukset ovat sisältäneet 

keskenään ristiriidassa olevia junia. Tällaisessa tilanteessa ristiriidat ratkais-

taan rataverkon haltijan ja ratakapasiteetin hakijoiden yhteisillä neuvotteluilla, 

joissa pyritään yhteistyössä löytämään yhteensovitukselle kaikkia osapuolia 

tyydyttävä ratkaisu.  

Myöskään tässä rataverkon haltijan johdolla tapahtuvassa yhteensovituksessa 

ei noudateta tässä työssä esitettyä tai mitään muutakaan ennalta määrättyä 

etusijajärjestystä, vaan tavoitteena on löytää yhteistyössä paras yhteensovi-

tusratkaisu tapaus kerrallaan. Yhteensovitusvaiheessa pyritään kuitenkin ylei-

sellä tasolla toteuttamaan samoja lainsäädännön määrittelemiä tavoitteita, 

kuin tässä selvityksessä määritellyn etusijajärjestyksen taustalla olevat tavoit-

teet, kuten käyttämään rataverkkoa mahdollisimman tehokkaasti ja huomioi-

maan junista saatava hyöty ja liikennöitsijöiden tavoitteet, ks. tarkemmin luku 

4.1.1. 

 

 

Kuva 17.  Nykyinen vuosikapasiteetin haku- ja jakoprosessi. Lähde: Väylä- 

virasto 2020b. 
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5.4.2  Etusijajärjestyksen käyttötilanteet 

Jos edellä kuvattu vuosikapasiteetin yhteensovitus epäonnistuu, joudutaan etu-

sijajärjestys ottamaan käyttöön. Tällöin rataverkon haltijan on julistettava se 

osa rataverkkoa, jolla yhteensovitus epäonnistui, ylikuormittuneeksi ja laadit-

tava rataosalle kapasiteetin vahvistamissuunnitelma. 

 

Ylikuormittuminen voidaan joutua julistamaan monessa prosessin vaiheessa.  

Ratakapasiteetin riittämättömyys voi olla ilmeistä jo ennen yhteensovitusta, jol-

loin etusijajärjestys otetaan käyttöön heti. Vaihtoehtoisesti etusijajärjestyksen 

käyttöönottoon voidaan joutua yhteensovitusneuvottelujen epäonnistuttua. 

Tällainen tilanne voi syntyä, jos kapasiteetti ei riitä kaikille junille, tai jos yhden 

tai useamman junan aikataulua joudutaan siirtämään siten, että junan voidaan 

perustellusti katsoa menettävän kaupallisen merkityksensä. Etusijajärjestyksen 

käyttöön voidaan myös joutua, jos yhteensovitusta joudutaan tekemään uudes-

taan oikaisunhaun jälkeen. 

 

Lisäksi etusijajärjestys voidaan joutua ottamaan käyttöön tilanteessa, jossa 

kaikki junat voidaan teknisesti sovittaa yhteen, mutta kapasiteetin käyttöaste 

nousee niin korkeaksi, että liikenteen riittävän täsmällinen toiminta olisi epäto-

dennäköistä. Selvitys suosittelee, että Väylävirasto määrittelee jatkossa viite- 

arvoja suurimmille hyväksyttäville kapasiteetin käyttöasteille, tämä voidaan 

tehdä tarvittaessa rataosakohtaisesti. 

 

Jos etusijajärjestys otetaan käyttöön, yhteensovitus tehdään rataverkon haltijan 

toimesta ilman neuvotteluita. Kuitenkin tilanteesta riippuen voidaan pyytää 

kommentteja ratakapasiteetin hakijoilta ennen ratakapasiteetin jakoehdotuk-

sen julkaisua, jos esimerkiksi syntyy useita keskenään yhtä hyviksi katsottuja 

ratkaisuvaihtoehtoja. Etusijajärjestyksen käyttöönotto ei välttämättä tarkoita 

hakijoiden välisen keskusteluyhteyden katkeamista, erityisesti tilanteessa, joka 

havaitaan jo yhteensovituksen alkuvaiheessa. 

 

Jos etusijajärjestys otetaan käyttöön oikaisuhaun perusteella ratakapasiteetin 

jakoehdotuksen jättämisen jälkeen, on mahdolliset muutokset ehdotukseen ra-

jattava mahdollisimman tiiviisti alueelle tai tilanteeseen jota oikaisuhakemus 

koskee, jotta nämä muutokset eivät koskisi enää liikennöitsijöitä jotka eivät ole 

osapuolina tilanteessa. Tällöin laajempia muutoksia ongelman ratkaisemiseksi 

pitää välttää (vrt. luku 5.4.3). 

 

Etusijajärjestys voidaan ottaa käyttöön myös vuosikapasiteetin muutoshakujen 

yhteydessä tilanteessa, jossa kaksi ristiriitaista hakemusta on jätetty samaan 

tyhjään, vuosikapasiteetilta vapaaseen tilaan, eikä konflikti ratkea neuvottelun 

jälkeen. Tässä tilanteessa rataverkkoa ei kuitenkaan julisteta ylikuormittu-

neeksi, koska ristiriita koskee vain tiettyä liikennetilannetta eikä koko rataosan 

suunnitelmaa. 

 

5.4.3  Aikataulun muutos ja junien peruminen 

Etusijajärjestystä voidaan joutua käyttämään hyvin erilaisten ristiriitojen ratkai-

suun. Yksinkertaisimmillaan asetelma voi olla, että ristiriidassa on kaksi junaa, 

joista toinen on peruttava, koska mitään muuta ilmeistä yhteensovitusvaihto- 

ehtoa ei ole. Tällöin peruttava juna valitaan junien välisen etusijaisuuden perus-

teella, ja ristiriita on ratkaistu.  
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Ratkaistava ongelma saattaa kuitenkin olla huomattavasti laajempi, jossa jollain 

verkon osalla on useita junia tai mahdollisesti integroitujen junien joukkoja kes-

kenään ristiriidassa. Tilanteessa on arvioitu, että kaikkia junia ei pystytä aja-

maan, mutta ilman lisätarkasteluja ei tiedetä kuinka monta jää ajamatta ja mil-

laisia muutoksia tarvitaan. Tällaisessa tilanteessa etusijajärjestyksen käyttö ei 

ole yksinkertaista peruttavien junien valintaa, vaan ensisijaisena tavoitteena on 

löytää suunnitteluratkaisu, jossa mahdollisimman moni juna voidaan mielek-

käällä tavalla ajaa. Tällöin ristiriitatilanteen ratkaisu on liikennesuunnittelu- 

tehtävä, jossa yksittäisten junien lisäksi voidaan joutua siirtämään integroitujen 

junien joukkoja ja jossa etusijajärjestys toimii suunnitteluperiaatteena. 

 

Jotta etusijajärjestyksen käyttö johtaisi tällaisessa tilanteessa lain määrittele-

mään tavoitteeseen mahdollisimman monen kapasiteettitarpeen täyttämisestä, 

ei siinä jollekin junalle määritelty prioriteetti voi tarkoittaa kapasiteetin etuotto-

oikeutta siten, että etusijalla oleva juna saa hakemansa kapasiteetin automaat-

tisesti sellaisenaan. Myös etusijalla olevan junan aikataulun on joustettava alla 

määritellyissä rajoissa, jos vaihtoehtona on alemman prioriteetin junan perumi-

nen tai sen muuttaminen niin paljon, että sen asiakaspalvelumerkitys katoaisi, 

jolloin kyseinen kuljetus loppuisi kokonaan.  

 

Asiakaspalvelumerkityksen katoamisella tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa 

perustellusti todetaan, että junaa ei enää muutoksen jälkeen ole kaupallisista tai 

tuotannollisista syistä mielekästä ajaa. Tällainen tilanne voi syntyä, jos junan 

palvelu ei enää täytä asiakkaan tarpeita, junan ajamisen kustannukset nousevat 

merkittävästi esimerkiksi kalustokierron rikkoontumisen seurauksena tavalla, 

jota ei pystytä paikkaamaan, tai kyseinen kuljetus loppuisi kokonaan muusta 

vastaavasta syystä. 

 

Tavaraliikenteen osalta vaikutus asiakaspalvelumerkitykseen ei ole ratkaiseva, 

jos kuljetus on mahdollista siirtää toiseen kellonaikaan – joko uudeksi junaksi tai 

osaksi toista junaa, ja vaikutus liiketoimintaan ei ole merkittävä. Vaikutuksen 

merkittävyyden arvio pyydetään tarvittaessa ratakapasiteetin hakijalta tai tava-

rakuljetuksen rahdinantajalta. 
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Silloin kun vaihtoehtona on junien siirtäminen tai peruminen, konfliktitilanne 

ratkaistaan kuvan 18 mukaisesti:  

 

 

 
 

Kuva 18.  Konfliktin ratkaisu prioriteettisääntöä käyttäen1. 

Laajoissa konfliktitilanteissa valitaan ratkaisu joissa perumiset kohdistuvat 

alimpien kategorioiden juniin ja pienemmät haitat mahdollisimman alhaisten ka-

tegorioiden juniin kullakin reittiprofiililla. Jos tällaisissa konfliktitilanteissa jou-

dutaan tekemään merkittävä määrä muutoksia aikatauluihin, on noudatettava 

yleisiä suunnittelusääntöjä täsmällisyyden varmistamiseksi.  

 

Lisäksi tavarajunien aikataulujen muutosta koskevat seuraavat säännöt: 

 Useampana päivänä viikossa ajettavan säännöllisen tavarajunan aika-

taulua voidaan muuttaa osana kulkupäivistä vuosikapasiteetin yhteen-

sovituksessa ja etusijajärjestystä sovellettaessa, mikäli tämän avulla 

voidaan pienentää muutettavan tavarajunan asiakkaalle ja operaattorille 

muutoksesta aiheutuvaa haittaa. 

 VAK-kuljetukset priorisoidaan samoilla kriteereillä muiden tavarajunien 

kanssa. Jos VAK-juna etusijajärjestyksen perusteella ajetaan, on sen 

mahdolliset aikataulumuutokset tehtävä niin, että juna noudattaa VAK-

junille asetettuja turvallisuusmääräyksiä. 

 On mahdollisuuksien mukaan suosittava energiatehokkaita ratkaisuja 

painavien tavarajunien tarpeettomia pysäytyksiä välttämällä. 

 

                                                            
1  
Kuvassa mainittu vähäiseksi katsottava ajoajan hidastuminen tai vuorovälin epätasaisuus on ti-

lannekohtaista ja riippuu asiakkaiden tarpeista. Näille voidaan tarvittaessa määritellä tulevissa 

verkkoselostuksissa viitearvot. Toistaiseksi käytetään määritelmää, jonka mukaan muutos jonka 

voidaan osoittaa vaikuttavan mitattavasti junan asiakasmääriin ei ole vähäinen muutos. 
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5.5  Etusijajärjestykset 

5.5.1  Etusijajärjestykset junakategorioiden välillä 

Etusijajärjestykset junakategorioiden välillä määritellään erikseen kullekin reit-

tiprofiilille. Nämä etusijaisuudet on kuvattu kokonaisuutena taulukossa tämän 

alaluvun lopussa. Seuraavassa tarkastellaan ensin yleisellä tasolla kolmen pää-

junalajin, eli tavaraliikenteen, lähiliikenteen ja kaukoliikenteen etusijaisuuksia. 

 

Henkilöliikenne vs. tavaraliikenne 

 
Henkilöliikennejunien priorisoiminen tavarajunien edelle on kansainvälisesti 

yleinen käytäntö, ellei käytössä ole kansainväliseen tavaraliikenteeseen, kuten 

PAPS-juniin, kohdistuvia erityisvaatimuksia. Hankearviointiohjeiden perusteella 

matkustajien ajan arvo ylittää tavaran ajan arvon jo melko pienilläkin matkusta-

jamäärillä. Lisäksi henkilöjunien liikennöintikustannukset ovat useimmiten tava-

rajunia suuremmat.   

 

Tässä selvityksessä esitetyn mallin mukaan Helsingin seudun junareiteillä ja 

Etelä-Suomen pääjunareiteillä kaikkien henkilöjunien prioriteettiasema on tava-

rajunia korkeampi. Henkilö- ja tavaraliikenteen junareiteillä tärkeimmät tavara-

junat saavat prioriteetin ennen tiettyjä henkilöjunia, mutta säännönmukaisella 

aikataululla ajettavat integroidut kaukojunat kuitenkin priorisoituvat kaikkien 

tavarajunien edelle. Tavaraliikennepainotteisilla junareiteillä tavarajunien prio-

riteetti on lähtökohtaisesti kaikkia henkilöjunia korkeampi. 

 

Esimerkki: Kaukojunan ja tavarajunan ajan arvo (matka-ajan pidentyminen) 

 

Matkustajajunan matka-aikasäästön perusarvot ovat työajan matkalle 

23,68 €/hlö/tunti, työssäkäynti-, koulu- ja opiskelumatkalle 10,68 €/hlö/tunti 

sekä asiointi- ja vapaa-ajanmatkalle 6,79 €/hlö/tunti. Matkantarkoitusja-

kauman perusteella pitkänmatkaisella matkustajajunalla (yli 100 km) työajan 

matkoja on 17 %, työssäkäynti-, koulu- ja opiskelumatkoja 17 % sekä asiointi- 

ja vapaa-ajanmatkoja 66 %. Keskimääräinen ajan arvo on 10,32€/hlö/tunti. 

Yhden minuutin matka-ajan pidennys lisää yhden junan matkustajien aikakus-

tannuksia 8,60 euroa/50 matkustajaa, 17,20 euroa/100 matkustajaa, 86 eu-

roa/500 matkustajaa ja niin edelleen (Liikennevirasto 2015c). 

 

Tavaratoimituksen ajan arvo rautatiekuljetuksissa on tavararyhmittäin 4,33–

46,83 €/toimitus/tunti ja ajan arvo 0,01–0,56 €/tonni/tunti. Kaikkien tavara-

ryhmien yhteinen ajan arvo on 37,88 €/toimitus/tunti ja 0,04€/tonni/tunti 

(Väylävirasto 2019b). Edellisillä arvoilla yhden minuutin matka-ajan pidennys 

lisää tavarajunan aikakustannuksia 1,30 €/1000 tonnia, 1,97€/2000 tonnia ja 

3,97€/5000 tonnia. 

 

Tulos:  

Matkustajajunan ajan arvo on lähes poikkeuksetta tavarajunaa suurempi ky-

seistä laskentamenetelmää käyttäen. 
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Kaukoliikenne vs. lähiliikenne 

 
Selvitystyön aikana nousi toistuvasti esiin niin kaukojunien merkittävä rooli 

osana valtakunnallista liikennejärjestelmää kuin lähijunien suuri rooli etenkin 

osana pääkaupunkiseudun sisäistä liikennejärjestelmää. Tarkastelussa käytet-

tyjen mittareiden perusteella erot Helsingistä lähtevien kauko- ja lähijunien yh-

teiskunnallisessa hyödyssä eivät kuitenkaan ole merkittäviä. 

 

Ratahankkeiden arviointiohjeessa korostettavia ratahankkeiden vaikuttavuuden 

vakiomittareita ovat muun muassa nopein matka-aika pääkeskukseen, paras ju-

natarjonta, suurin mahdollinen tavarajunien määrä, junaliikenteen täsmällisyys, 

liikenteen hiilidioksidipäästöt, tavaraliikenteen liikennöintikustannukset ja hen-

kilöjunien liikennöinnin talous (Liikennevirasto 2015b, 85–99). Nopein matka-

aika pääkeskukseen on yleensä tärkeintä kaukoliikenteessä ja laaja vuorotar-

jonta lähiliikenteessä. Vuorotarjonnan mittarina käytetään junavuorojen mää-

rää, ei esimerkiksi suoraan vuorovälin tasaisuutta. Täsmällisyys on keskeinen 

tavoite etenkin vilkkailla radoilla ja Helsingin seudun liikenteeseen vaikuttavissa 

hankkeissa. 

 

Lähiliikenteen matkamäärät ovat kaukoliikennettä suuremmat, mutta matkus-

tussuorite henkilökilometreinä on suurempi kaukojunissa kuin lähijunissa, sillä 

lähijunamatkat ovat selvästi lyhyempiä kaukojunamatkoihin verrattuna (Tra-

ficom 2019). Lähijunien matkustajamäärät kuitenkin vaihtelevat kaukojunia voi-

makkaammin asemaväleittäin. Esimerkiksi Riihimäki-Tikkurila- ja Kirkkonummi–

Leppävaara-väleillä kaukojunan matkustajamäärä pysyy samana ja lähijunan 

matkustajamäärä kasvaa merkittävästi Helsinkiä kohti tultaessa. Aamu- ja ilta-

päiväruuhkien aikana Helsingin päässä niin kauko- kuin lähijunat ovat runsaasti 

kuormitettuja. Hankearviointien laskentaohjeiden perusteella matkustajien ajan 

arvo on suunnilleen samansuuruinen niin lähi- kuin kaukojunissa. Kysyntäjous-

tojen perusteella matka-ajan piteneminen on yleisesti kriittisintä pitkillä kauko-

junamatkoilla ja työmatkoilla. (Liikennevirasto 2015c.) 

 

Esimerkki: Helsingin seudun lähijunan ja kaukojunan ajan arvo (matka-ajan 

pidentyminen) 

 

Matkustajajunan matka-aikasäästön perusarvot ovat työajan matkalle 

23,68 €/hlö/tunti, työssäkäynti-, koulu- ja opiskelumatkalle 10,68 €/hlö/tunti 

sekä asiointi- ja vapaa-ajanmatkalle 6,79 €/hlö/tunti. 

 

Matkantarkoitusjakauman perusteella pitkänmatkaisella matkustajajunalla 

(yli 100 km) työajan matkoja on 17 %, työssäkäynti-, koulu- ja opiskelumatkoja 

17 % sekä asiointi- ja vapaa-ajanmatkoja 66 %. Keskimääräinen ajan arvo on 

siis 10,32€/hlö/tunti. 

 

Helsingin seudun junalla työajan matkoja on 6 %, työssäkäynti-, koulu- ja opis-

kelumatkoja 61 % sekä asiointi- ja vapaa-ajanmatkoja 32 %. Keskimääräinen 

ajan arvo on siis 10,10€/hlö/tunti. (Liikennevirasto 2015c, 36). 

 

Tulos:  

Kauko- ja lähijunissa matkustajien ajan arvo on suunnilleen samansuuruinen. 
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Kokonaisarvion perusteella selvitys suosittelee, että Helsingin seudulla juna-

määriltään vilkkaimmilla yhteiskäyttöraiteilla integroidut kaukojunat priorisoi-

daan lähijunien edelle, ja kaupunkiliikenteen radat pidetään lähijunille erikoistu-

neena ratakapasiteettina. Tämä vastaa nykyistä liikenteen tasapainoa, ja muun-

lainen ratkaisu muuttaisi liikenteen kehittämisen painopistettä merkittävästi ja 

poikkeaisi lisäksi monelta osin niistä oletuksista ja hyödyistä, joilla nykyisen ra-

taverkon kehittämistä on perusteltu. Tärkeimpien kaukojunien priorisointia lähi-

junien edelle Etelä-Suomen yhteiskäyttöraiteilla voidaan lisäksi perustella seu-

raavilla näkökohdilla: 

 

 muussa tapauksessa kaukoliikenteelle ei jäisi sen merkittävimmillä rei-

teillä lainkaan rataverkon osia, joissa niillä olisi ensimmäinen prioriteetti, 

mikä mahdollisissa ylikuormitustilanteissa voisi merkittävästi haitata in-

tegroitujen aikataulurakenteiden suunnittelua koko liikennemuodolle 

 muussa tapauksessa Helsingin seudulla Helsinki–Kerava ja Helsinki– 

Leppävaara-väleillä kaikilla neljällä raiteella olisi prioriteetti lähiliiken-

teellä 

 kaukoliikenteen korkeampaa prioriteettia puoltaa erityisesti se, että 

muussa tapauksessa jo pienemmätkin muutokset lähiliikenteen aikatau-

luihin pääkaupunkiseudulla voisivat heijastua laajalti rataverkolle. Yksi-

raiteinen rataverkko vahvistaa tätä vaikutusta sitomalla eri liikenne-

suuntien aikataulut toisiinsa. Yhdessä lähiliikenteelle tyypillisen tasavä-

lisen ja tiiviin aikataulurakenteen kanssa voisi lähiliikenteen muutoksilla 

näin ollen olla huomattava laaja vaikutus koko liikennejärjestelmän toi-

mivuuteen tavaraliikenne mukaan lukien.  

 vaihtoehtoisten etusijajärjestysten vaikutuksia suhteessa eri liikenne-

tyyppien mahdolliseen laajenemiseen on tarkasteltu liitteessä 4. 

 

Lähiliikenne palvelee merkittävää matkustajajoukkoa, ja sen palvelutasotavoit-

teet on pyrittävä turvaamaan mahdollisimman hyvin. Tästä syystä  

 

 edellä mainittuun priorisointiin esitetään tässä selvityksessä vuoroväliin 

liittyviä poikkeuksia, joiden avulla pyritään huolehtimaan lähiliikenteelle 

tyypillisesti tärkeästä tasaisen vuorovälin rakentamisesta (ks. tarkem-

min luku 5.7) 

 samoin esitetään, että tarvittaessa rataverkon haltija voi tulevaisuu-

dessa ennakkosuunnittelun yhteydessä yhteistyössä ratakapasiteetin 

hakijoiden kanssa määritellä kapasiteettikiintiöitä, joilla varmistetaan 

alemman prioriteetin junien liikennöintimahdollisuudet, mukaan lukien 

lähiliikenne (ks. luku 5.6) 

 lisäksi esitetään, että rataverkon laajentuessa lisäraiteiden tai vaihtoeh-

toisten reittien muodossa määritellään uudelle tai vapautuvalle kapasi-

teetille lähiliikenteelle tarvittaessa korkein prioriteettiasema 

 kaupunkiraiteiden ratakapasiteetti on perusteltua antaa edelleen eri-

koistuneena ratakapasiteettina lähiliikenteelle. 

 

Kokonaisuutena tässä esitetty etusijajärjestysmalli pyrkii mahdollistamaan lii-

kenneverkoston ennakoitavan ja tasapainoisen kehittämisen nykyistä liikenne-

rakennetta lähtökohtana pitäen. Malli edellyttää vakiintunutta prosessia, jotta 

rataverkon kehittämisen yhteydessä voidaan käydä keskustelua uusien verkon 

osien priorisoinneista. Tässä selvityksessä esitetään, että tätä keskustelua käy-

dään ainakin ennakkosuunnitteluprosessin yhteydessä (ks. luku 5.6). 
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Etusijajärjestys reittiprofiileittain 

 

 

Etusijajärjestys reittiprofiileittain on esi-

tetty taulukossa 6 ja kuvassa 19.  Reitti-

profiilien etusijaisuusjärjestyksen perus-

teet ovat edellä esitetyn mukaiset. Henki-

löliikenne asettuu pääsääntöisesti tava-

raliikenteen edelle ja pitkänmatkainen 

matkustajaliikenne priorisoituu pääasias-

sa lyhyenmatkaisen matkustajaliikenteen 

edelle. Lisäksi Kansainväliselle henkilöju-

naliikenteelle on lähtökohtaisesti annettu 

korkein prioriteetti raideliikennelain ja 

rautatiemarkkinadirektiivin nojalla.  

  

 

 

 

Kuva 19.  Rataverkon reittiprofiilit. 

 

Taulukko 6.  Junakategorioiden välinen priorisointijärjestys reittiprofiileittain. 

 
 

 

Helsingin seudun junareiteillä ja Etelä-Suomen pääjunareiteillä henkilöliiken-

ne on priorisoitu tavaraliikenteen edelle edellä kuvatulla tavalla. Etelä-Suomen 

pääjunareiteillä tavaraliikenteen toimintaedellytykset voidaan tarvittaessa 

taata kapasiteettikiintiöillä. (Kapasiteettikiintiöt ks. luku 5.6.) 

 



Väyläviraston julkaisuja 63/2020           83  

Ylikuormittuneen rautatiereitin ensisijajärjestys 

 

 

Henkilö- ja tavaraliikenteen junareiteillä integroidun kaukojunaliikenteen kor-

kea prioriteettiasema säilyy, jotta sen toimivuus voidaan taata. Integroitu tava-

rajunaliikenne nousee prioriteettiasemaltaan muun henkilöliikenteen edelle. 

Näillä junareiteillä tavaraliikenteen suhteellinen osuus on pääasiassa suuri ja 

henkilöliikenteen osuus pienempi kuin Etelä-Suomen pääjunareiteillä. Integ-

roidun tavaraliikenteen korkeammalla prioriteettiasemalla pyritään takaamaan 

integroitujen tavaraliikennekokonaisuuksien toimivuus näillä rataosilla. 

 

Tavaraliikenteeseen painottuvilla junareiteillä tavaraliikenteen suhteellinen 

osuus on suuri ja siksi tavaraliikenteen prioriteetti on korkein. Matkustajaliiken-

teen toimintaedellytykset voidaan tarvittaessa taata kapasiteettikiintiöillä.  

 

Kapasiteettikiintiöitä voidaan asettaa tapauskohtaisesti harkiten Etelä-Suomen 

pääjunareiteillä tavaraliikenteelle ja tavaraliikenteeseen painottuvilla junarei-

teillä matkustajaliikenteelle. Selvitystyön aikana on tunnistettu mahdollinen 

tarve tavarajunien kapasiteettikiintiöille välillä Riihimäki–Tampere henkilöju-

nien kapasiteettikiintiöille välillä Kuopio/Kontiomäki–Oulu. 

 

Erikoistuneen ratakapasiteetin junareiteillä kapasiteetti on varattu kaupunki-

junien käyttöön ja Kerava - Vuosaari -reitin osalta tavarajunien käyttöön. Täällä 

prioriteetti tarkoittaa kapasiteetin etuotto-oikeutta erikoistuneelle liikenteelle 

ilman tarvetta yhteensovitukseen muun liikenteen kanssa. Muu liikenne voi 

käyttää vapaaksi jäävää kapasiteettia, tunneleista johtuvat turvallisuusmää-

räykset kuitenkin merkittävästi rajoittavat tätä mahdollisuutta. 

 

Rautatieinfrastruktuurin kehittyessä reittiprofiileita ja niiden etusijajärjestyksiä 

voidaan päivittää vastaamaan uutta tilannetta. Infrastruktuurin muuttuessa lii-

kennöinnin kannalta merkittävästi, voidaan myös tarvittaessa luoda uusia pro-

fiileita ylläolevien lisäksi. Jotta infrastruktuurin kehittämiselle asetetut tavoit-

teet olisivat toteutettavissa, on prioriteettisääntöjä kehitettäessä huomioitava, 

että uudella radalla kulkevien junien etusijajärjestys ei ole ristiriidassa niiden ta-

voitteiden kanssa, joita radan rakentamisesta päätettäessä on käytetty inves-

toinnin perusteena.  

 

Myös jos jonkin rataosan välityskyky heikkenee pitkäaikaisesti esimerkiksi rata-

töiden johdosta, voidaan rataosan prioriteetteja tarkastella uudelleen. 

 

5.5.2  Etusijajärjestykset junakategorioiden sisällä 

Samaan junakategoriaan kuuluvien eri kapasiteetin hakijoiden junien keskinäi-

nen prioriteetti määritellään mahdollisimman luvussa 4 kuvattujen mahdolli-

simman selkeiden junan merkitystä kuvaavien kriteerien mukaan. Etusijajärjes-

tys vaihtelee junakategorioittain. Tässä vaiheessa vertaillaan junien ja ratkaisu-

vaihtoehtojen tarkempia ominaisuuksia järjestyksessä yksi kerrallaan. Ratkaisu 

syntyy, jos vertailukriteerin yksi osalta on riittävä ero. Jos eroa ei ole, siirrytään 

seuraavaan kriteeriin, kunnes ero löytyy.  

 

Henkilöliikenteen osalta viimeisen kriteerin osalta Väylävirasto suorittaa asian-

tuntija-arvioin. Viimeisimpiin kriteereihin asti päätyminen tarkoittaa todennä-

köisesti sitä, että hakijat ovat hakeneet kapasiteettia täsmälleen samalle palve-

lulle. Näin ollen niiden välille ei saada ero millään yksiselitteisellä tekijällä tai 



Väyläviraston julkaisuja 63/2020           84  

Ylikuormittuneen rautatiereitin ensisijajärjestys 

 

 

laskentamenetelmällä. Tavaraliikenteen osalta, jos eroa ei saada priorisointikri-

teerien perusteella, niin konflikti pyritään ratkaisemaan tasaisesti hakijoiden 

kesken, suhteessa hakijoiden toiminnan laajuuteen. 

   

Kaukoliikenne 

 

Kaukoliikenteen osalta samoja priorisointikriteerejä sovelletaan kaikkien kauko-

liikenteen junakategorioiden sisällä. Kaukoliikenteen priorisointikriteerejä so-

velletaan myös junakategoriaan muu henkilöjunaliikenne. Priorisointikriteerit 

ovat: 

 

1. Ruuhkasuunta (vain yksiraiteisilla osuuksilla) 

2. Kulkupäivien määrä 

3. Aikataulurajoitteet 

4. Junan kulkema matka 

5. Junan maksiminopeus 

6. Vaikutukset hakijoiden liiketoimintaan 

 

Ruuhkasuuntaa käytetään kriteerinä ainoastaan yksiraiteisilla rataosuuksilla. 

Ruuhkasuunnan juna on perusteltua priorisoida asiakashyötyjen ja matkaketju-

jen kannalta. Ruuhkasuunnat ja ajat määritellään tapauskohtaisesti. Lähtökoh-

taisesti ruuhkasuunnan junia ovat ne junat, jotka saapuvat Helsinkiin arkisin 

06:00–09:00 tai lähtevät sieltä arkisin 14:00–18:00, tai joista on vaihtoyhteys 

näihin juniin. Yöjunia ei lasketa ruuhkasuunnan juniksi. Tämän lisäksi ruuhka-

suunnan juniksi voidaan laskea esimerkiksi selkeät työssäkäyntiyhteydet suu-

rempiin kaupunkeihin. 

 

Kulkupäivien määrä liittyy suoraan asiakashyötyihin, matkaketjujen muodostu-

miseen sekä hakijan liiketoimintaan. Näin ollen on perusteltua priorisoida juna, 

jolla on enemmän kulkupäiviä. Kulkupäivien määrässä tulee kuitenkin olla eroa 

viikkotasolla. Mikäli vertailtavat junat kulkevat vain kerran viikossa tai harvem-

min, niin kulkupäivien määrässä tulee olla säännöllisesti eroa kuukausitasolla. 

Yksittäiset erot esimerkiksi juhlapyhien osalta eivät ole riittävä ero priorisointiin.   

 

Aikataulurajoitteilla on suora yhteys hakijan liiketoimintaan matkaketjuihin sekä 

ainakin välillinen vaikutus rataverkon tehokkaaseen käyttöön. Juna, jolla on tiu-

kat aikataulurajoitteet saapumisajan, vaihtoyhteyksien tai rataverkon korkean 

käyttöasteen vuoksi, saa korkeamman prioriteetin ja sitä suosiva ratkaisuvaih-

toehto priorisoidaan.  

 

Junan kulkemalla matkalla on suora vaikutusta asiakashyötyihin ja vähintään 

välillinen vaikutus rataverkon tehokkaaseen käyttöön sekä hakijan liiketoimin-

taan. Lisäksi muutoksilla pidemmän matkan kulkevaan junaan on todennäköi-

sesti enemmän vaikutuksia muihin juniin. Tällä perusteella on perusteltua prio-

risoida juna, joka kulkee pidemmän matkan. 

 

Junan maksiminopeudella on vaikutus rataverkon tehokkaaseen käyttöön sekä 

mahdollisesti asiakashyötyihin. Nopeampi juna kuluttaa vähemmän ratakapasi-

teettia. Lisäksi nopeamman junan matka-aika on lyhyempi tai sillä on aikatau-

luissa enemmän pelivaraa häiriötilanteita varten. Mikäli junien välillä ei ole 

muuta merkittävää eroa, niin on perusteltua priorisoida juna, jonka maksimino-

peus on suurempi. Kulkureitin rataverkon maksiminopeuden ylittävää junan 

maksiminopeutta ei huomioida. 
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Mikäli ratkaisua ei saada aikaan muiden vertailutekijöiden perusteella, Väylä- 

virasto pyytää kapasiteetin hakijoilta tarvittavat tiedot kyseisen junan vaikutuk-

sesta hakijan liiketoimintaan ja arvion, millä junalla on suhteessa suurin vaikutus 

kyseisen hakijan liiketoimintaan. Arviossa voidaan huomioida myös junien mat-

kustajamäärät. Juna, jolla on suurin vaikutus hakijan liiketoimintaan, saa kor- 

keamman prioriteetin ja sitä suosiva ratkaisuvaihtoehto priorisoidaan. Mikäli ka-

pasiteetin hakijat ilmoittavat hakevansa täsmälleen samaa kapasiteettia kilpai-

lutukseen liittyen, voidaan kapasiteetti jakaa ehdollisena, siten että sen saa lo-

pulta kilpailutuksen voittanut taho. 

 

Lähiliikenne 

 

Lähiliikenteen luonne poikkeaa selvästi kaukoliikenteestä, minkä takia sille on 

määritelty omat priorisointikriteerit. Lähiliikenne on tyypillisesti hyvin alueel-

lista. Nykytilanteessa ja lähitulevaisuudessa konfliktit voisivat koskea lähinnä 

alueellisen toimivaltaisen viranomaisen tilaaman paikallisen lähiliikenteen ja 

valtakunnallisen toimivaltaisen viranomaisen tilaaman kaupunkiseutujen väli-

sen lähiliikenteen välisiä konflikteja. Vertailtavat junat olisivat siten monelta 

osin hyvin erityyppisiä. Tästä syytä vertailukriteerit tulee pitää hyvin selkeinä ja 

yksiselitteisinä.  Priorisointikriteerit ovat: 

 

1. Kulkupäivien määrä 

2. Aikataulumuutoksen vaikutus vuoroväliin 

3. Junan kulkema matka 

4. Vaihtoasemien määrä (myös muut liikennemuodot) 

5. Vaikutukset hakijoiden liiketoimintaan 

Kulkupäivien määrä liittyy suoraan asiakashyötyihin, matkaketjujen muodostu-

miseen sekä hakijan liiketoimintaan. Näin ollen on perusteltua priorisoida juna, 

jolla on enemmän kulkupäiviä. Kulkupäivien määrässä tulee kuitenkin olla eroa 

viikkotasolla. Mikäli vertailtavat junat kulkevat vain kerran viikossa tai harvem-

min, niin kulkupäivien määrässä tulee olla eroa kuukausitasolla. Yksittäiset erot 

esimerkiksi juhlapyhien osalta eivät ole riittävä ero priorisointiin. 

 

Mikäli vertailussa on vaihtoehdot, joissa joudutaan ainoastaan muuttaman ju-

nien aikatauluja, vertaillaan aikataulumuutosten prosentuaalista vaikutusta 

vuorovälin säännöllisyyteen. Vaihtoehto, jossa vuorovälin muutos on pienin, 

priorisoidaan.  

 

Junan kulkema matka: Kuten kaukoliikenteessä on perusteltua priorisoida juna, 

joka kulkee pidemmän matkan. 

 

Vaihtoasemien määrä liittyy suoraan asiakashyötyihin ja matkaketjuihin. Lähilii-

kenteen osalta tulee huomioida myös vaihtoyhteydet muihin liikennemuotoihin. 

Juna, jolla on enemmän pysähdyksiä asemilla, joilla on vaihtoyhteyksiä, saa kor-

keamman prioriteetin ja sitä suosiva ratkaisuvaihtoehto priorisoidaan. 

 

Mikäli ratkaisua ei saada aikaan muiden vertailutekijöiden perusteella, Väylä- 

virasto pyytää kapasiteetin hakijoilta tarvittavat tiedot kyseisen junan vaikutuk-

sesta hakijan liiketoimintaan ja arvioi millä junalla on suhteessa suurin vaikutus 

kyseisen hakijan liiketoimintaan. Arviossa voidaan huomioida myös junien mat-

kustajamäärät. Juna, jolla on suurin vaikutus hakijan liiketoimintaan, saa korke-
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amman prioriteetin ja sitä suosiva ratkaisuvaihtoehto priorisoidaan. Mikäli ka-

pasiteetin hakijat ilmoittavat hakevansa täsmälleen samaa kapasiteettia kilpai-

lutukseen liittyen, voidaan kapasiteetti jakaa ehdollisena, siten että sen saa lo-

pulta kilpailutuksen voittanut taho. 

 

Tavaraliikenne 

 

Tavarajunien keskinäinen priorisointi tavarajunakategorioiden sisällä ratkais-

taan seuraavia priorisointikriteerejä käyttäen.  
 

1. Vaikutukset hakijan asiakkaan liiketoimintaan 

 

Arvioidaan priorisointipäätöksen vaikutuksia hakijan asiakkaana olevan tuotan-

tolaitoksen liiketoimintaan seuraavia arviointikriteerejä käyttäen: 

 

1. Asiakkaan liiketoiminnan lakkaaminen 

2. Asiakkaan liiketoiminnan supistuminen tai asiakkaan suunnitteleman  

liiketoiminnan laajennuksen peruuntuminen 

3. Asiakkaan raaka-aineen tai tuotteen jatkokuljetuksen katkeaminen esi-

merkiksi satamissa 

4. Asiakkaan varastojen merkittävä kasvu 

5. Asiakkaan menettämien junakuljetusten määrä 

6. Asiakkaan mahdollisuudet korvata puuttuva rautatiekuljetus muilla  

liikennemuodoilla. 

 

Priorisointiratkaisujen mahdollisia vaikutuksia arvioidaan luettelon järjestyk-

sessä. Luettelossa ylempänä olevat vaikutukset, jos sellaisia ratkaisun seurauk-

sena tulee, arvioidaan merkittävämmiksi, mutta kriteerien avulla pyritään ensi-

sijaisesti tekemään priorisointipäätös, jolla on vähiten taloudellisia haittavaiku-

tuksia kokonaisuutena. Kohta 4 tarkoittaa tarvetta kasvattaa varastointitiloja, 

lisätä varastoitavan tavaran siirtoja tai muuta vastaava haitallista muutosta. 

Kohta 5 ei ole itsenäinen arviointikriteeri, mutta sitä voidaan käyttää mittarina 

vaikutusten suuruudelle, jos voidaan osoittaa, että junien peruminen aiheuttaa 

vaikutuksia 1–4. Kohdan 6 osalta arvioidaan, voidaanko jonkun asiakkaan osalta 

muita kuljetusmuotoja käyttämällä lieventää vaikutuksia 1–4.  

 

Koska vuosikapasiteetin jakopäätökset tehdään vähintään useita kuukausia en-

nen tuotantopäivää, päätösten vaikutuksista ylläoleviin kriteereihin ei tässä vai-

heessa välttämättä ole saatavissa luotettavaa tai tarkkaa tietoa. Vaikutukset 

asiakkaan liiketoimintaan huomioidaan junien priorisoinnissa kohtien 1–4 osalta 

vain, jos yllä kuvatuista haittavaikutuksista on saatavissa luotettavaksi arvioi-

tua tietoa, ja jos vaikutukset ovat määrällisesti merkittäviä, vähintään henkilö-

työvuosissa mitattavia. Jos vaikutukset kahdella tai useammalla hakijalla ovat 

samanlaiset mutta eri suuruiset, priorisoidaan pienempiä vaikutuksia, mutta 

vain jos erot ovat niin merkittäviä, että eroja voidaan luotettavasti arvioida etu-

käteen. Ratakapasiteetin hakijan on tarvittaessa välitettävä asiaan kuuluvat tie-

dot vaikutuksista rataverkon haltijalle. 

 

2. Vaikutukset muihin juniin 

 

Jos vaikutuksissa hakijan asiakkaan liiketoimintaan ei ole löydetty merkittävää 

eroa, tarkastellaan ratkaisujen vaikutusta muihin juniin. Muille junille aiheutu-

vien muutosten määrä kuvaa vaikutusta rataverkon tehokkaaseen käyttöön 
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sekä laajemmin rautatiejärjestelmän toimivuuteen. Näin ollen on perusteltua 

priorisoida ratkaisuvaihtoehto, jolla on vähemmän vaikutuksia muihin juniin, jos 

jossain ratkaisuvaihtoehdossa syntyy kokonaisuutena vähemmän liikenteelle 

haitallisia yhteensovitusratkaisuja. Muutoksia tarkastellaan kappalemääräi-

sesti. 

 

3. Vaikutukset hakijan operatiiviseen toimintaan 

 

Jos vaikutuksissa muihin juniin ei ole merkittävää eroa, tarkastellaan ratkaisujen 

vaikutusta hakijoiden liiketoimintaan. Tarkastellaan seuraavia vaikutuksia haki-

joiden operatiiviseen toimintaan: 

 

1. vaunukiertojen katkeaminen 

2. veturikiertojen katkeaminen 

3. henkilöstökiertojen katkeaminen 

4. hakijoiden kokonaisjunamäärä  

 

Mikäli vain yksi hakija pystyy osoittamaan, että muutoksella on merkittäviä vai-

kutuksia operatiiviseen toimintaan, tämä juna priorisoidaan. Mikäli useampi ha-

kija pystyy osittamaan, että muutoksella on merkittäviä vaikutuksia operatiivi-

seen toimintaan, priorisoidaan kalusto- ja veturikiertoon kohdistuvat muutokset 

ennen henkilöstökiertoon kohdistuvia muutoksia. 

 

Mikäli ratkaisua ei saada aikaan kohtien 1–3 perusteella, ratkaistaan konfliktit 

suhteessa hakijoiden kokonaisjunamäärään kyseisessä junakategoriassa (4). 

Periaatteena on se, että hakijat häviävät konflikteja kokonaisjunamäärien suh-

teessa vuosikapasiteetissa haettujen junien kulkupäivien määrällä mitattuna. 

Toisistaan erotellaan kuitenkin konfliktit, joissa joudutaan perumaan junia ja 

joissa joudutaan vain muuttamaan junien aikatauluja.  

 

Tällöin mikäli ratkaistavia konflikteja on vain yksi, se ratkaistaan sen toimijan 

eduksi, jonka tavarajunilla on yhteenlaskettuna vähiten haettuja kulkupäiviä. Jos 

samojen toimijoiden välillä on useampia konflikteja, ne ratkaistaan valitsemalla 

ratkaisu, jossa kunkin hakijan muutoksia sisältävien tai peruttuina junina menet-

tämien kulkupäivien määrien suhde on mahdollisimman lähellä hakijoiden hake-

mien kulkupäivien määrien suhdetta. Vertailu tehdään erikseen niiden ratkaisui-

den osalta, joissa jommankumman liikennöitsijän juna pitää perua, ja niiden ti-

lanteiden osalta, joissa jommankumman liikennöitsijän junan siirrosta koituu lii-

kennöitsijälle haittaa.  

 

5.6  Kapasiteettikiintiöt 

5.6.1  Kapasiteettikiintiön käyttö 

Kapasiteettikiintiöllä tarkoitetaan yhdelle junakategorialle varattua osuutta tie-

tyn rataosan kapasiteetista. Kapasiteettikiintiöitä voidaan käyttää Etelä-Suo-

men pääjunareiteillä varmistamaan tavaraliikenteen toimintaedellytykset sekä 

tavaraliikennepainotteisilla junareiteillä takaamaan matkustajaliikenteen toivat 

yhteydet. Kapasiteettikiintiöllä taataan alemman kategorian junien toiminta-

mahdollisuus kuormittuneella rataosalla. Tapauskohtaisesti kapasiteettikiintiöt 

voidaan määritellä joko vain ylätasolla junamäärinä tai tarkemmin alustavana 

aikataulurakenteena kyseisen kategorian junille. 
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Kapasiteettikiintiön mukaisen junan aikataulu voi sisältää jonkin verran enem-

män ylimääräisiä pysähdyksiä ja väistämisiä verrattuna siihen, että junan prio-

riteettiasema olisi korkeampi. Junalle kuitenkin taataan kaupallisesti mielekäs 

kulkutie koko reittiosuuden läpi. 

 

Tarvittavien kapasiteettikiintiöiden suuruus ja sisältö määritellään vuosittain 

yhteistyössä vuosikapasiteetinhakua edeltävässä ennakkosuunnitteluvaihees-

sa. Kiintiöiden pohjana käytetään esimerkiksi edellisen haetun vuosikapasiteetin 

mukaisia aikatauluja. Lisäksi kapasiteetin hakijat ja toimivaltaiset viranomaiset 

voivat tässä vaiheessa ilmoittaa oman näkemyksensä tarvittavista kiintiöistä, 

niihin liittyvistä reunaehdoista sekä mahdollisista muutostarpeista aikataulu-

rakenteeseen. Reunaehtoja voivat olla esimerkiksi matkustajajunien vaihto- 

yhteyksien toteutuminen tai kalustokierrolliset tekijät. Näiden tietojen pohjalta 

Väylävirasto määrittelee kapasiteettikiintiöiden sisällön seuraavalle aikataulu-

kaudelle.  

 

Kapasiteettikiintiö voidaan määritellä tilanteen mukaan vuorokautisena tai tun-

tiin tai vuorokaudenaikaan sidottuna junamääränä.  

 

Mikäli kiintiöityä kapasiteettia haetaan yli kiintiön, priorisointi kiintiön käytöstä 

tapahtuu kyseisen junakategorian etusijajärjestyssääntöjen perusteella. 

 

Tässä selvityksessä esitetään, että kapasiteettikiintiöitä käydään läpi syksyllä 

2021 vuoden 2023 liikenteen ennakkosuunnittelun yhteydessä. 

 

5.6.2  Ennakkosuunnittelun ja suunnitteluohjeiden rooli kapasiteetti-

kiintiöiden suunnittelussa 

Tulevaisuudessa osana ratakapasiteetin jakoprosessia on mahdollista määrit-

tää ennakkosuunnitelmia. Ennakkosuunnitelmilla voidaan asettaa määräyksiä 

tai suosituksia mm. junien matka- ja pysähdysajoista. Tällöin kapasiteettikiintiö 

voi sisältää ajo- tai myös lähtöaikoihin liittyviä tarkempia yksityiskohtia.  

 

Mikäli kapasiteettikiintiö määritellään vain ylätasolla junamäärinä, niin kiintiöön 

kuuluvien junien tulee ensisijaisesti noudattaa ennakkosuunnitelmien ja suun-

nittelusääntöjen mukaisia matka-aikoja, jos ennakkosuunnitelmia on tehty. Mi-

käli junan matka-aika poikkeaa merkittävästi ennakkosuunnitelmista tai suun-

nittelusäännöistä, ja haetulla kapasiteetilla olisi vaikutusta muuhun liikentee-

seen, kiintiön mukainen juna voidaan velvoittaa väistämään muuta liikennettä. 

Esimerkiksi kapasiteettikiintiöön kuuluva poikkeavan hidas tavarajuna voidaan 

velvoittaa väistämään matkustajaliikennettä, jos se poikkeaa ennakkosuunnitel-

masta.  

 

Mikäli kapasiteettikiintiö määritellään ennakkosuunnitelmassa aikatauluraken-

teena tietylle junakategorialle, sen mukainen liikenne on lähtökohta yhteenso-

vitukselle sekä priorisoinnille, mikäli näitä vaiheita tarvitaan. Alustavasta suun-

nitelmasta voidaan kuitenkin poiketa merkittävästikin, jos yhteensovituksessa 

löydetään toimivampi ratkaisu. Alustava aikataulurakenne voi olla esimerkiksi 

matkustajaliikenteen sen hetkinen aikataulurakenne tavaraliikennepainottei-

sella junareitillä.  
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Ennakkosuunnittelun yhteydessä voidaan myös keskustella tulevien rataverkon 

laajennusten etusijajärjestyksistä. Tässä selvityksessä esitetään, että kokonai-

suutena Väylävirastossa tyypillisesti eri projekteissa tehtyjä kapasiteettitarkas-

teluita pyritään koordinoimaan aiempaa tiiviimmin vuosittain toistuvaan sään-

nöllisen kapasiteettiprosessin kanssa. 

 

Tulevaisuudessa kapasiteettikiintiöllä ja ennakkosuunnitelmilla voidaan mah-

dollisesti jättää kapasiteettia vapaaksi myös myöhempää kiireellistä kapasitee-

tin hakua varten. 

 

5.7  Poikkeukset 

Rataverkon haltija voi perustellusta syystä poiketa ratakapasiteetin etusijajär-

jestyksen tuottamasta lopputuloksesta (Raideliikennelaki 120 §). Lain mukaan 

poikkeamisen perusteena voi olla 1) rautatiejärjestelmän tai joukkoliikenteen 

toimivuuden ylläpitäminen tai parantaminen tai 2) hakijalle tai sen asiakkaalle 

aiheutuva kohtuuton haitta. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa myös sellai-

sen hakijan eduksi, joka harjoittaa kansainvälistä liikennettä. 

 

Päätös poikkeamisesta tulee tehdä aina tapauskohtaisesti, eikä yksittäistä poik-

keamispäätöstä tulisi pitää ennakkopäätöksenä muiden vastaavien tilanteiden 

osalta, koska monet suoraan rautatieliikenteeseen liittyvät sekä ulkoiset tekijät 

voivat muuttua ja vaikuttaa päätökseen. Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa etu-

sijajärjestyksestä poikkeaminen voidaan katsoa perustelluksi: 

 

- Alemman junakategorian henkilöjunien ylikuormittuminen 

- Kohtuuton haitta rautatieliikennöitsijälle 

- Matkustajaliikennepalvelun vuorovälin tasoittaminen, jos tämä voidaan 

toteuttaa ilman luvussa 4 määriteltyjä haitallisia muutoksia ylemmän 

kategorian junille 

- "Muuhun liikenteeseen" normaalisti kuuluvat veturisiirrot voivat saada 

integroidun tavarajunan prioriteetin, jos ne ovat välttämätön osa tällai-

sen junan kulkua 

- Vastaavan kapasiteetin säännöllinen käyttämättä jättäminen edeltävällä 

aikataulukaudella voi alentaa junan prioriteettia 

- Välttämättömät radanpidon tarpeet 

- Infrarajoitteet, etenkin tavaraliikenteen toimivuuden varmistamisessa 

- Erityisesti pitkäaikaisten rajoitteiden osalta on huomioitava ratkaisujen 

kohtuullisuus eri kategorioiden junille. Lisäksi kapasiteettia merkittävästi 

supistavissa tilanteissa on etusijajärjestyksestä päätettäessä huomioi-

tava mahdollisuudet kunkin junalajin osalta korvata junia muilla liikenne-

muodoilla. 

 

Lähiliikenteen prioriteetti on lähtökohtaisesti matalampi kuin integroidun kau-

koliikenteen. Tilanteita, joissa lähiliikenteen vuoroväli muuttuisi etenkin ruuhka-

aikoina priorisoinnin seurauksena hyvin epätasaiseksi, tulisi välttää. Ylikuormi-

tustilanteessa lähijuna voi saada korkeamman prioriteetin.  

 

Priorisoinnissa häviävälle osapuolelle kohtuuttoman suuri haitta suhteessa 

voittavaan osapuoleen voi tarkoittaa esimerkiksi pienen toimijan osalta tilan-

netta, jossa merkittävä osa hakijan liiketoiminnasta loppuisi päätöksen seurauk-

sena.  
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Yöjunaa voidaan priorisoida ylemmän junakategorian junien edelle, jos yöjunan 

kaupallinen mielekkyys ei säily eikä tarvittavia lastauksia ja purkuja voida muu-

ten suorittaa. Lähtökohtaisesti yöjunilla ei kuitenkaan ole tiukkoja matka-aika-

vaatimuksia muihin kaukojuniin verrattuna. 

 

Mikäli konfliktissa olevan prioriteetiltaan korkeamman junakategorian junalla 

on ollut edeltävällä aikataulukaudella vastaava kapasiteetti ja se on jätetty 

käyttämättä verkkoselostuksessa kuvatulla tavalla, voidaan prioriteetiltaan 

matalamman junakategorian juna priorisoida. Mikäli prioriteetiltaan korkeam-

man kategorian junan kapasiteetin hakija pystyy osoittamaan, että juna tullaan 

ajamaan seuraavalla aikataulukaudella säännöllisesti, niin poikkeusta ei tehdä.   

 

Lähtökohtaisesti ratatyöt tehdään muun liikenteen ehdoilla, eli ratatöihin liitty-

vän liikenteen eli muun liikenteen junakategorian prioriteettiasema on heikoin. 

Kuitenkin välttämättömiin radanpidon tarpeisiin liittyvät ratatyöt saavat aina 

korkeimman prioriteettiaseman. Ratatyöt on pyrittävä tekemään mahdollisim-

man vähän muuta liikennettä rajoittaen ja haittaa aiheuttaen, kuitenkin kustan-

nustehokkaasti esimerkiksi liian lyhyitä työrakoja välttäen. Olennaista on suun-

nitella tarvittavat työraot hyvissä ajoin ja tehdä yhteensovitus muiden liikenne-

tarpeiden kanssa vuosikapasiteetin haku- ja yhteensovittamisvaiheiden kanssa. 

 

Tavaraliikenteessä raideliikenteen toimivuuden varmistaminen voi tarkoittaa 

esimerkiksi mäkeenjääntitilanteiden ehkäisemistä tai energiatehokkuuspyrki-

mystä eli esimerkiksi tyhjävaunujuna väistää kohtauspaikalla kuormattua junaa, 

jottei se joutuisi lähtemään ylämäkeen. 

 

5.8  Uudistetun etusijajärjestyksen vaikutusten 

arviointi 

Uudistettavat priorisointisäännöt eivät tuo olennaisia muutoksia olemassa ole-

van liikenteen tasapainoon. Eri liikennetyyppien määrien muutokset tai uusien 

toimijoiden tulo markkinoille voivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia nykyiseen lii-

kennekokonaisuuteen. Uudet säännöt on pyritty määrittelemään siten, että jos 

priorisointia joudutaan tekemään niin kaikilla toimijoilla ja liikennetyypeillä säi-

lyvät mahdollisimman laajat toimintamahdollisuudet.  

 

Myöhemmin mahdollisesti laadittavat rataosakohtaiset ennakkosuunnitelmat 

ja kapasiteettikiintiöt voivat vaikuttaa varsinaisen etusijajärjestyksen käyttötar-

peisiin sekä sen tuottamiin lopputuloksiin. Näiden suunnitelmien ja kiintiöiden 

laatimisen prosessi tulee hyödyntää osapuolten välisen yhteistyön tiivistämi-

sessä ja nähdä mahdollisuutena hienosäätää prioriteettisääntöjä vastaamaan 

kulloistakin tilannetta. Myös EU:n tasolla mahdollisesti kehitettävät ennakko-

suunnittelukäytännöt voivat viedä suomalaista kapasiteetin käsittelyä tähän 

suuntaan.  

 

Poikkeamismahdollisuudet, jotka perustuvat pitkälti mm. raideliikennelakiin ku-

ten tähänkin asti, jättävät jatkossakin jonkin verran poikkeamismahdollisuuksia 

ratakapasiteetin myöntäjälle. 

 

Henkilöliikenteen useimmilla vilkkaimmilla junareiteillä ei käytännössä ole kau-

pallisesti houkuttelevina aikoina vapaata ratakapasiteettia laajamittaisesti uu-

delle liikenteelle, ellei koronapandemia muuta tilannetta pitemmällä aikavälillä. 
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Uudet vuorot voivat olla nykyisiä merkittävästi hitaampia muun muassa juna-

kohtausjärjestelyn takia, jos ne sovitetaan nykyisen liikennerakenteen päälle. 

Ongelma voidaan ratkaista käytännössä vain rajoittamalla korkeampien junaka-

tegorioiden junien, kuten kaukojunien, sallittua enimmäismäärää, priorisoimalla 

enemmän matkustajapaikkoja tarjoavia kaukojunia tai lisäämällä ratakapasi-

teettia. Uusi etusijajärjestys eivät kuitenkaan tältä osin tuo muutosta nykytilan-

teeseen, sillä myös nykyään korkeampien prioriteettiluokkien mukainen junalii-

kenne voi rajoittaa merkittävästi alempien prioriteettiluokkien mukaisen liiken-

teen toimintaedellytyksiä. 

 

Henkilöjunaliikenteen kilpailun merkittävä lisääntyminen vilkkaimmilla reiteillä 

todennäköisesti vaatii etusijajärjestyksen jatkokehittämistä ja mahdollisesti 

henkilöjunaliikenteen järjestämistavan muuttamista muun muassa ratakapasi-

teetin rajallisuuden takia. Etusijajärjestys ei ole luonteeltaan menetelmä, jonka 

avulla voidaan tuottaa pitkäjänteisesti ennakoitavia lopputuloksia, jos vilkkaille 

reiteille haetaan päällekkäisiä aikatauluja hyvin samankaltaiseen palvelutasoon 

perustuen. 

 

Tavaraliikenteessä riskit samanaikaisen liikennöintitarpeen syntymiselle ovat 

vähäisemmät. Tulevaisuudessa eri operaattoreita voi kilpailla yhä enemmän sa-

mojen kuljetusten hankkimisesta itselleen, mutta lopulta vain yksi toimija yh-

dellä junalla voi ajaa yhden kuljetuksen. Myös esimerkiksi rahdinantajat voivat 

hakea ratakapasiteettia raideliikennelain mukaisesti. Kiistatilanteiden välttä-

miseksi tällaisissa tilanteissa ratakapasiteetti tulisi myöntää ehdollisesti, eli kil-

pailutuksen voittava operaattori saa ratakapasiteetin. Tavaraliikenteen lisään-

tyminen kuitenkin lisää ratojen kokonaiskuormitusta. Useamman toimijan tilan-

teessa rataverkon haltijan rooli on todennäköisesti suurempi eri toimijoiden ai-

katauluhakemusten synkronoimisessa. 

 

Esimerkkejä tässä esitetyn etusijajärjestyksen tuottamista lopputuloksista vilk-

kailla junareiteillä tilanteissa, joissa on oletettu yhden liikennetyypin junaliiken-

teen lisääntyminen, esitetään liitteessä 4. 
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6  Johtopäätökset ja jatkotoimet 

6.1  Etusijajärjestyksen toimintaperiaatteet 

Raideliikenteen ja sen toimijoiden määrän lisääntyminen lisää tulevaisuudessa 

mahdollisia aikataulujen yhteensovitusongelmia, jos kaksi tai useampaa toimi-

jaa hakee päällekkäistä ratakapasiteettia. Ratakapasiteetin etusijajärjestyksen, 

eli ratakapasiteetin jakokiistojen ratkaisemisen viimeisen vaiheen työkalun, on 

oltava jatkossa nykyistä tarkemmat, jotta ne soveltuvat monimutkaistuvien kiis-

tatilanteiden ratkaisuun. 

 

Selvitys esittää, että nykyiset prioriteettiluokat korvataan aiempaa tarkemmin 

määritetyillä junakategorioilla. Uutta on, että junakategorioiden järjestys mää-

räytyisi jatkossa reittiprofiilikohtaisesti ja erityistapauksissa heikompaan ase-

maan jäävien junien aikataulut voitaisiin turvata kapasiteettikiintiöillä. Lisäksi 

selvitys esittää nykyistä yksiselitteisempiä kriteerejä junien vertailuun saman 

junakategorian sisällä ja etusijajärjestyksen tuottamasta lopputuloksesta poik-

keamiseen.  

 

Selvitysprosessin aikana on tehty yleisiä arvioita eri vaihtoehtojen yhteiskunta-

taloudellisesta mielekkyydestä ja asiakashyödyistä. Esityksiä laadittaessa on 

järjestetty laajasti sidosryhmäkuulemisia ja tutustuttu prioriteettisääntöjen 

kansainvälisiin käytäntöihin.  

 

Hankalien ratakapasiteetin jakokiistojen välttämisessä korostuvat vahvasti 

pehmeämmät keinot, kuten neuvonnan jakaminen sekä tarvittava koulutus ja 

perehdytys aikatauluhakemusten tekoon teknisesti laadukkaasti. Kansainvälis-

ten kokemusten perusteella laadukas ratakapasiteetin käytön pitkän tähtäimen 

ennakkosuunnittelu – ratatyöt mukaan lukien – ehkäisee tehokkaasti yhteenso-

vitettavien konfliktien määrää sekä edistää rataverkon käytön pitkäjänteisyyttä 

ja ennakoitavuutta. Ratakapasiteetin jakokiistat on jatkossakin mielekkäintä rat-

kaista ensisijaisesti toimijoiden välisen yhteistyön, neuvottelujen ja kompromis-

sien kautta. Esimerkiksi Saksan esimerkki osoittaa, että liikenteen ennakkosuun-

nittelu voi vähentää tarvetta etusijajärjestyksen soveltamiselle. Etusijajärjes-

tystä ei ole tarkoitettu aikataulusuunnittelun työkaluksi, mutta sen on tarvitta-

essa sovelluttava hyvin erilaisten kiistatilanteiden ratkaisemiseen.  

 

Jatkoselvitettävänä asiana ratamaksujen yhteydessä voi olla myös käytössä eri 

markkinasegmentteihin perustuvia lisämaksuja. Tässä esitetään, että jatkossa 

on aiempaa systemaattisemmin seurattava käyttämättä jäävän ratakapasitee-

tin määrää ja oltava valmis ottamaan käyttöön mahdollisia sanktiokäytäntöjä, 

jotka ovat toimijoiden kannalta tasapuolisia ja syrjimättömiä. 

 

Tässä selvityksessä ei toistaiseksi esitetä laajoihin laskentamalleihin perustu-

vien etusijajärjestysmallien kehittämistä, ellei saman tyyppistä liikennettä aja-

vien liikennöitsijöiden määrä huomattavasti kasva. Nykyään laskentapohjai-

suutta laajasti hyödyntävissä maissa liikennettä ja toimijoita on selvästi Suomea 

enemmän. Laskentamalleja on myös kritisoitu läpinäkymättömyydestä ja osin 

ennakoimattomista lopputuloksista. Esimerkiksi optimoinnin nimissä tehtävät 

jatkuvat aikataulumuutokset voivat jättää junamatkustajille tempoilevan ja epä-

varman kuvan rautateiden matkustajaliikenteestä. 
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Tämä selvitystyö lähti liikkeelle avoimella tavoitteella selvittää Suomen olosuh-

teisiin sopivaa etusijajärjestysmallia, myös edellä mainitut laajat laskentamallit 

mukaan lukien. Työn aikana selvitys fokusoitui tavoittelemaan mallia, jolla ver-

kon käyttöä voidaan optimoida alueellisesti ja joka tukee verkoston strategista 

kehittämistä mahdollistamalla etusijajärjestyksen muokkaamisen reittikohtai-

sesti verkon uusille osille. Tavallaan samasta syystä esitetty malli ei merkittä-

västi muuta selvityshetkellä olemassa olevan rataverkon liikenteen balanssia, 

vaan lähtee siitä, että suurin piirtein nykyisen kaltainen liikenne ja siitä saatavat 

hyödyt ovat olleet perusteena nykyistä rataverkkoa rakennettaessa. 

 

Rataosittain vaihtelevan etusijajärjestyksen voidaan katsoa sopivan hyvin Suo-

men rataverkon kehittämisen nykyiseen vaiheeseen. Suurin osa nyt rakennetta-

vista tai suunniteltavista verkon laajennuksista ovat vaihtoehtoisia reittejä jo 

olemassa oleville rautatiereiteille. Lainsäädännön mukaan erikoistunutta rata-

kapasiteettia voidaan rakentaa nimenomaan vaihtoehtoisille reiteille. Samaan 

tapaan on luontevaa ajatella, että myös etusijajärjestys voi voi verkoston toi-

minnan optimoimiseksi vaihdella keskenään vaihtoehtoisilla reiteillä, vaikka 

varsinaisesti erikoistunutta ratakapasiteettia ei rakennettaisikaan. Myös pää-

väyläasetus liikenneprofiileineen tukee reittiprofiileittain toimivaa etusijajärjes-

tysmallia. 

 

6.2  Etusijajärjestyksen kehittäminen 

Erityisesti uusien merkittävien hankkeiden suunnittelu edellyttää mahdolli-

suutta priorisoida niille suunniteltua uutta liikennettä riittävän korkealle kysei-

sellä reitillä, muussa tapauksessa ratahankkeesta saatavat hyödyt olisivat hy-

vin epävarmoja. Suunnitelmissa on luonnollisesti kuitenkin huomioitava mah-

dollisesti tulevaisuudessa muuttuvat kapasiteettitarpeet.  

 

Ainakin seuraavat rautatieinfrastruktuurin kehitysnäkymät voivat lähitulevai-

suudessa aiheuttaa tarpeen muokata etusijajärjestystä joidenkin rataosien koh-

dalla: 

 Pasila–Riihimäki-parannushankkeen 2. vaiheen valmistuminen tuottaa 

mahdollisuuden lisätä lähijunia ja nostaa lähiliikenteen prioriteettia kau-

koliikenteen edelle uusilla raiteilla. Tämä saattaa edellyttää uuden reitti-

profiilin lisäämistä. Lisäksi on huomioitava lähi- ja kaukojunien kulku sa-

moilla raiteilla hankealueen ulkopuolella mahdollisesti kapasiteettikiin-

tiöitä tai ennakkosuunnittelua käyttäen. Myös tavarajunien prioriteettia 

voi olla mahdollista tässä yhteydessä nostaa. 

 Espoon kaupunkiradan rakentaminen tulee todennäköisesti laskemaan 

nykyisten raiteiden kapasiteettia useita vuosia kestävien rakennustöiden 

aikana. Tässä yhteydessä rantaradan etusijajärjestys Helsingin ja Kirkko-

nummen välillä kannattaa todennäköisesti määritellä uudelleen lähilii-

kenteen kannalta kohtuullisen lopputuloksen varmistamiseksi. Myös 

tämä saattaa edellyttää uuden reittiprofiilin perustamista ja mahdolli-

sesti kapasiteettikiintiöiden käyttöä. 

 Espoon kaupunkiradan valmistuttua liikennetilanne myös yhteiskäyttö-

raiteilla muuttuu jälleen merkittävästi, jolloin etusijajärjestys kannattaa 

päivittää uudelleen. 
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 Jos Suomirata ja Tunnin juna -suunnitelmat etenevät tulee uusien ratojen 

samoin kuin niihin liikenteellisesti liittyvien vanhojen ratojen etusijajär-

jestykset määritellä niin, että investointien liikenteellisten tavoitteiden 

toteutuminen voidaan etusijajärjestysten puolesta mahdollistaa. 

 

Kaikki edellä mainitut kehityskohteet edellyttävät liikennemallien suunnittelua 

uusille infrastruktuureille toimivien prioriteettien määrittämiseksi. Samoin 

suunnittelulla on tarkasteltava uusien reittien liikenteen vaikutusta koko verkon 

liikenteeseen ja sen tavoitteiden toteutumiseen. Jos uuden rataosan liikenne vai-

kuttaisi tässä tarkastelussa aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia koko verkoston 

toimintaan esimerkiksi tekemällä ratakapasiteetin käytöstä tehottomampaa tai 

haittaamalla joidenkin junalajien liikennettä muualla verkolla, voidaan harkita 

uuden rataosan prioriteettien tai liikennesuunnitelman muuttamista tai kapasi-

teetin vahvistamista vanhoilla verkon osilla tilanteen korjaamiseksi. Tästä nä-

kökulmasta etusijajärjestyksen kehittäminen voidaan nähdä osana koko verkos-

ton tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamista jo infrastruktuurin suunnit-

teluvaiheessa. 

 

Tässä selvityksessä esitelty uusi etusijajärjestys on mahdollista ottaa yleisellä 

tasolla käyttöön vuoden 2022 aikataulukaudesta alkaen. Lähivuosina olennai-

sinta on panostaa kokonaisuutena uuden aikataulusuunnittelun ja ratakapasi-

teetin hallinnan prosessin jalkauttamiseen ja vaiheittaiseen käyttöönottoon. Li-

säksi on olennaista seurata etusijajärjestyksen vaikutusta yhteensovitukseen 

sekä tunnistaa mahdollisia konfliktien mekanismeja ja tämän pohjalta tehdä jat-

kokehitystyötä. Mahdollinen etenemistapa on esitetty kuvassa 20. 

 

 

 

Kuva 20.  Ehdotus etusijajärjestyksen kehittämisen etenemistavasta. 
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Nykyiset junatyypit ja -lajit 

 

Suomessa junat jaetaan junalajeihin ja niiden alla junatyyppeihin. Junalajeja on 

kahdeksan: 

 

 Kaukoliikenne 

 Lähiliikenne 

 Tavaraliikenne 

 Veturi 

 Vaihtotyöliikenne 

 Työkone 

 Poikkeusliikenne 

 Koeajo 

 

Varsinaiseksi kaupalliseksi liikenteeksi voidaan selkeästi erottaa kauko-, lähi- ja 

tavaraliikenne. Kauko- ja lähiliikenteen junalajien alle kuuluvat myös kalustosiir-

toihin kuuluvat tyhjävaunujunat. Museoliikenne kuuluu kaukoliikenteen alle. Tä-

män lisäksi kaukoliikenteeseen kuuluu varsinaisen kaukoliikenteen lisäksi myös 

taajamajunaliikenne.  

 

Kauko-, lähi- ja tavaraliikenteen junatyypit on esitetty taulukossa 1.  Tällä het-

kellä vain VR liikennöi henkilöjunia ja käyttää tavaraliikenteen tarkempaa juna-

tyyppijaottelua. 

Taulukko 1. Kauko- lähi- ja tavaraliikenteen junatyypit. 

 

AE Allegro HL
Lähijuna, 

moottorijunakalusto
T Tavarajuna

H Taajamajuna HLV
Lähijuna, 

veturivetoinen
TA Tavarajuna, asiakasjuna

HDM
Taajamajuna Dm-

kalustolla
HV

Lähijuna, 

tyhjävaunujuna
TK Tavarajuna, kiitotavara

HSM
Taajamajuna Sm-

kalustolla
TL Tavarajuna, lähiverkko

IC InterCity TLI Tavarajuna, lisäjuna

IC2 InterCity2 TR Tavarajuna, raakapuu

MUS Museojuna TV Tavarajuna, virkatarve

MV
Kaukoliikenteen 

tyhjävaunujuna

P Pikajuna

PVS

Pikajuna, Venäjän 

liikenne, suomalainen 

vaunusto

PVV

Pikajuna, Venäjän 

liikenne, venäläinen 

vaunusto

PYO Yöpikajuna

S Pendolino

V
Henkilöliikenteen 

tyhjävaunujuna

Kaukoliikenne Lähiliikenne Tavaraliikenne
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Junakategorioiden määritelmät 

Kansainvälinen kaukojunaliikenne 

 

 
 

Integroitu kaukojunaliikenne 
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Nopea kaukojunaliikenne 

 

 
Lähijunaliikenne 

 

 
 

Kaupunkijunaliikenne 

 

 
 

Muu henkilöjunaliikenne 
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Integroitu tavarajunaliikenne 

 

 
 

Muu tavarajunaliikenne 

 

 
 

Muu liikenne 

 

 
 

Lisäksi selvästi harvemmin pysähtyvät ja nopeammin kulkevat junat voidaan 

katsoa kaukojuniksi ja hitaammat sekä tiheämmin pysähtyvät lähijuniksi, jos 

samalla reittiosuudella on eri pysähdyskäyttäytymisen ja matka-aikojen henki-

löjunia.



Väyläviraston julkaisuja 63/2020 Liite 3 / 1 (2) 

 

 

Junakategorioiden suuruuden tunnuslukuja 
 

Junakategorioiden suuruudet vuonna 2018 

 

Lähde: Traficom 2019. 

 

Junakategorioiden suuruudet vuonna 2018: matkustajaliikenteen 

matkamäärät 

 

 
 

Lähde: Traficom 2019. 

 



Väyläviraston julkaisuja 63/2020 Liite 3 / 2 (2) 

 

 

Junakategorioiden suuruudet vuonna 2018: matkustajaliikenteen 

matkustussuorite 

 

 
 

Lähde: Traficom 2019. 
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Etusijajärjestyksen vaikutusten arvioinnin 

esimerkit 
 

Esimerkki 1. Helsinki–Kirkkonummi–Siuntio-lähijunaliikenteen lisääntymi-

nen  

 

Asetelma: Helsinki–Kirkkonummi-välillä ajetaan neljä lähijunaa tunnissa noin 15 

minuutin vuorovälillä, Kirkkonummi–Siuntio-välillä yksi lähijuna tunnissa ja Hel-

singistä Turkuun kaukojunia nykyinen määrä. Lähijunalla on Helsingistä Kirkko-

nummelle yhdeksän välipysähdystä ja matka-aika 37 minuuttia. Kirkkonum-

melle oletetaan valmistuneen uuden vaihdeyhteyden, joka sujuvoittaa saapu-

mista Helsingistä. Helsingin aseman laiturinkäyttöä ei arvioida tarkemmin. 

 

Ratakapasiteetin riittävyys: Lähijunien tasaisella vuorovälillä ja kokonaisjuna-

määrän kasvaessa Helsinki–Kirkkonummi-välin aikataulurakenne muodostuu 

hyvin häiriöherkäksi, sillä kaukojunan ja lähijunan junavälit olisivat lyhimmillään 

alle viisi minuuttia. Kirkkonummi–Siuntio-välillä ei ole mahdollista ajaa lähijunia 

vakiominuuttiperiaatteella tunneittain. Esimerkkitilanteessa (kuva 1) Siuntiossa 

olisi kolme junaa yhtä aikaa kello 16.46, mitä nykyinen laiturikapasiteetti ei mah-

dollista. Poikkeavalla aikataululla ruuhka-aikana Siuntioon ajettaessa pendeli-

junalle voi muodostua erittäin lyhyitä, alle 10 minuutin kääntöaikoja. Lähijunien 

hieman poikkeavalla vuorovälillä kaukojunien yhteensovitus on mahdollista, 

mutta aikataulurakenne jää edelleen osin häiriöherkäksi ja lähijunien kääntöajat 

voivat muuttua liian kireiksi.  

 

Johtopäätös: Jos kaukojunat ovat lähijunia korkeammin priorisoituja, Turun kau-

kojunia voitaneen ajaa ratakapasiteetin mahdollistama maksimimäärä eli nyky-

iset vuorot. Lähijunien liikennöintitiheyteen ja vuoroväliin on kuitenkin tehtävä 

poikkeuksia ja mahdollisesti lisättävä laiturikapasiteettia. Jos lähijunat ovat kau-

kojunia korkeammin priorisoituja eli niiden vuoroväli on tasainen, Turkuun voi- 

daan todennäköisesti ajaa vain yksi tunnittainen kaukojuna. 

 

Huom. Tässä esimerkissä ei esitetä vaihtoehtoa, jossa integroitujen kaukojunien 

prioriteetti on lähijunia korkeampi ja muiden kaukojunien prioriteetti lähiliiken-

nettä matalampi. Tältä osin erimerkki ei vastaa tässä työssä esitettyä etusija-

järjestystä. 
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Kuva 1.            Esimerkki Helsinki–Siuntio-välin aikatauluista. 

Esimerkki 2a. Toijala–Tampere–Nokia-lähijunaliikenteen lisääntyminen yh-

dellä tunnittaisella junalla 

 

Asetelma: Toijala–Nokia-välille lisätään yksi tunnittainen lähijuna, jotka kor-

vaavat nykyiset M-junat. Pääasiallinen lähtöaika 12 minuuttia yli tasatunnin 

molemmista päistä. Välipysähdyksiä on 7 kpl (nykyisin 3 kpl) ja matka-aika 47 

minuuttia. Muu junaliikenne on vuoden 2020 aikataulujen mukainen. 

 

Ratakapasiteetin riittävyys: Toijala–Tampere-välillä matkustajajunat ajavat 

yleensä nipussa, ja muina aikoina on rajoitetusti ratakapasiteettia, ellei kulussa 

ole tavarajunia. Tavarajunat rajaavat lähijunien liikennöintiaikoja jonkin verran. 

Tampere–Nokia-välillä yksiraiteisuus ja vilkas tavaraliikenne eivät mahdollista 

lähijunan sovittamista sujuvasti tunnin vuorovälillä ilman olennaisia aikataulu-

muutoksia. Kuva 2 esittää tilannetta, jossa lähijuna-aikataulut on suunniteltu 

muun junaliikenteen ehdoilla. Tasainen vuoroväli lähtöminuuteilla xx.12 johtaisi 

useisiin konflikteihin tavarajunien kanssa niin Nokian kuin Toijalan suunnassa. 

 

Johtopäätökset: Jos lähijunat liikennöidään tunneittain vakiominuuttisuuden pe-

riaatteella ja ne ovat korkeimmin priorisoituja, tavarajunien aikatauluja on siir-

rettävä koko tarkastelualueella. Erityisesti Tampere–Nokia-välillä konflikteja 

tavarajunien kanssa muodostuu paljon. On mahdollista, että osa tavarajunista 

joudutaan perumaan eli niiden aikataulua ei voi muuttaa merkittävästi. Jos lähi-

junat eivät noudata vakiominuuttisuutta eli niiden prioriteettiasema alenee, ne 

voidaan edelleen liikennöidä Toijalasta Tampereelle päiväaikaan tunneittain tai 

lähes joka tunti. Tampereelta Nokialle ei todennäköisesti voida liikennöidä kaik-

kina tunteina tavaraliikenteeseen yhteensovitettuna, sillä kahden tunnin kier-

rosaika välillä Toijala–Nokia ei salli lähijunien aikatauluihin suuria poikkeamia. 

Yhteensovitus kaukoliikenteen kanssa on mahdollista muuttamatta kaukojunien 

aikatauluja. 
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Kuva 2.            Esimerkki Toijala–Nokia-välin aikatauluista. 

Esimerkki 2b. Toijala–Tampere–Nokia-lähijunaliikenteen lisääntyminen kah-

della tunnittaisella junalla. 

 

Asetelma: 

Toijala–Nokia-välille lisätään kaksi tunnittaista lähijunaa korvaten nykyiset M-

junat. Lähtöajat ovat Toijalasta kello xx.17 ja xx.47 ja Nokialta xx.12 ja xx.42. Vä-

lipysähdyksiä on 7 kpl (nykyisin 3 kpl) ja matka-aika 47 minuuttia. Muu junalii-

kenne on vuoden 2020 säännöllisten aikataulujen mukainen. 

 

Ratakapasiteetin riittävyys: 

 

Tampere–Nokia-välillä kahdelle tunnittaiselle lähijunalle on vähän mahdollisia 

aikataulurakenteita, joilla lähijunat voidaan ajaa sujuvasti yksiraiteisella Lie-

lahti–Nokia-osuudella. Tällöin Porin kaukojunille on mahdollisesti hidastettava, 

tavarajunaliikenteelle jää vain vähän toimintaedellytyksiä Tampere–Nokia-vä-

lillä ja häiriöherkkyys lisääntyy. Tavarajunille jää erittäin rajallisesti kulkurakoja, 

ja niiden tulisi ajaa minuutilleen aikataulussa. Edes pienet investoinnit, kuten li-

sälaituri Nokialle, eivät olennaisesti paranna kokonaistilannetta, vaan kaksi tun-

nittaista lähijunaa läpi päivän nykylaajuiseen tavaraliikenteeseen yhteensovi-

tettuna edellyttää kaksoisraideosuuksia välille Lielahti–Nokia. 

 

Mikäli tällä aikataulurakenteella Tampereella on lyhyt, kahden minuutin pysäh-

dysaika, kaukojunien aikatauluja on muutettava, sillä lähijunan täytyy tällöin 

lähteä tasalta Tampereelta Toijalaan. Toijala–Tampere-välillä kaksi tunnittaista 

lähijunaa voidaan yhteensovittaa kaukojunien kanssa, mutta tällöin laajasti 

muulla rataverkolla on tehtävä aikataulumuutoksia, etenkin väleillä Tampere–
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Helsinki, Vaasa–Tampere, Oulu–Tampere ja Pieksämäki–Tampere. Kuvan 3 ti-

lanteessa muutos on toteutettu aikaistamalla Tampereelta 10 minuutilla tasalta 

ja neljä minuuttia yli tasatunnin Helsinkiin lähteviä kaukojunia, eli kaukojunat 

lähtevät Tampereelta Helsinkiin minuuteilla xx.50 ja xx.54. Muutostarpeet voi-

vat ulottua myös muille radoille, sillä Kuopio–Tampere-vaihtoyhteys ei toteudu 

Pieksämäellä, ellei myös Kuopion suunnasta tulevaa junaa aikaisteta hieman. 

Porin kaukojunien aikataulumuutosten myötä vaihtoyhteys Porista Tampereen 

kautta Helsinkiin ei säily nopealle kaukojunalle ja väliasemilla pysähtyvään kau-

kojunaan vaihtoaikaa jää neljä minuuttia. Tampere–Helsinki-välillä kaukojunia 

on todennäköisesti hidastettava noin 10 minuutilla, sillä Helsingin suunnassa 

vapaita kulkuteitä on rajallisesti. Toijala–Tampere-suunnassa kaikkia kaukoju-

nia on hidastettava noin 2–3 minuutilla. Tampere–Helsinki-kaukojunien matka-

ajan säilyttäminen eli niiden aikaisempi tulo Helsinkiin edellyttäisi Pääradan ja 

Oikoradan junien aikataulutuksen suunnittelua Helsingin päässä uudelleen. 

Myös tavarajunien toimintaedellytykset heikkenisivät merkittävästi: Porin ra-

dalla on peruttava tavarajunia ja Pääradallakin tehtävä vähintään hidastuksia 

tai merkittäviä aikataulusiirtoja, kuten tavarajunien siirtämistä päiväajalta yöai-

kaan. 

 

 

 

Kuva 3.            Esimerkki Toijala–Nokia-välin aikatauluista. 

Yksi vaihtoehtoinen malli kaukojunien aikataulusiirroille on lisätä lähijunille No-

kia–Toijala-suunnassa Tampereelle noin 15 minuutin pysähdysaika, eli muuttaa 

lähijunat lähtemään Tampereelta Toijalaan noin minuuteilla xx.15 ja xx.45. Vaih-

toehto kuitenkin johtaisi edelleen konflikteihin tavarajunien kanssa, vaatisi yh-

den uuden lähijunan kalustoyksikön ja lisää laiturikapasiteettia Toijalassa pite-

nevän kääntöajan myötä. Vaihtoehtoa ei tutkita tarkemmin. 

 

Kaukojunien laajoilta aikataulumuutoksilta voidaan vaihtoehtoisesti myös vält-

tyä, jos kahdesta tunnittaisesta Toijala–Nokia-lähijunasta luovutaan ja lähijunat 
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liikennöidään esimerkiksi Nokialta Orivedelle tai linjat Toijala–Tampere ja Tam-

pere–Nokia liikennöidään erillään. Jälkimmäinen tilanne kuitenkin lisää kääntö-

aikojen osuutta koko liikennöintiajasta ja lisää laiturinkäytön tarvetta vilkkaalla 

Tampereen asemalla. 

 

Toinen vaihtoehtoinen malli kaukojunien aikataulusiirtojen välttämiseksi on 

muuttaa merkittävästi Tampere–Turku-junien aikatauluja (Kuva 4). Tarkaste-

lussa tutkitaan lähijunien liikennöintiä vain välillä Toijala–Tampere Nokian 

suunnan ratakapasiteetin rajallisuuden takia. Tilanteessa lähijunat lähtisivät 

Toijalasta minuuteilla xx.19 ja xx.49 ja Tampereelta xx.10 ja xx.40 ja Tampereelta 

Turkuun lähtöaika olisi minuutilla xx.27 ja Turusta Tampereelle tuloaika minuu-

tilla xx.07. Lähijunilla välipysähdyksiä on 5 kpl (nykyisin 2 kpl) ja matka-aika 29 

minuuttia.  Ratkaisulla henkilöjunaliikenteen yhteensovitus on mahdollista, 

mutta sujuvat vaihtoyhteydet Turun junilta Tampereen päässä katkeaisivat. Tä-

mäkin ratkaisu vähentää olennaisesti tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä, 

sillä Turun kaukojunan ja tavaraliikenteen kesken muodostuu useita konflikteja 

Toijala–Tampere-osuudella. 

 

 

 

Kuva 4.   Esimerkki Toijala–Tampere-välin aikatauluista. 

Johtopäätökset: Lähijunien matalammalla prioriteettiasemalla kaukojunia ei 

välttämättä tarvitse muuttaa, mutta tällöin tavarajunia joudutaan edelleen siir-

tämään merkittävästi ja lähijunien liikennöinnin tehokkuus heikkenee. Vaihtoeh-

toisesti korkeammalla prioriteettiasemalla uudet lähijunat (2/h/suunta) vähen-

tävät suoraan muun junaliikenteen toimintaedellytyksiä. Kaukojunia on mahdol-

lisesti merkittävissä määrin siirrettävä ja tavarajunia todennäköisesti myös pe-

ruttava, etenkin Tampere–Nokia-osuuden muutosten myötä. Pääradan, Pohjan-

maan radan tai Jyväskylän radan junien aikataulujen muuttamisella on koko ra-
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taverkolle ulottuvia kerrannaisvaikutuksia, ja Turun kaukojunien aikataulumuu-

tokset katkaisisivat sujuvat vaihtoyhteydet Toijalassa ja Tampereella muihin 

kaukojuniin. Tampereen seudun uusien lähijunien yhteensovittaminen edellyt-

tää yksityiskohtaisempaa tarkastelua, mutta edellä kuvatun kaltaisia haasteita 

esiintynee kaikissa tarkasteluissa. 

 

Esimerkki 3. Helsinki–Tampere-kaukojunaliikenteen lisääntyminen 

 

Tilanne: Lisätään joka tunnille Tampereelta minuutilla xx.54 lähtevä kaukojuna 

Helsinkiin ja Helsingistä minuutilla xx.53 lähtevä kaukojuna Tampereelle. Pysäh-

dyspaikat ovat Pasila ja Tikkurila ja matka-aika on 1:35–1:37 tuntia. Muu junalii-

kenne on vuoden 2020 säännöllisten aikataulujen mukainen. 

 

Ratakapasiteetin riittävyys: Yhdenkin liikennetyypin lisääntyminen etenkin 

ruuhka-aikoina vähentää suoraan muiden junien liikennöintimahdollisuuksia, 

esimerkiksi integroitujen kaukojunien lisääntyminen estää lähi- ja tavarajunien 

liikennöintiä. Etenkin uusien junien ajaminen niin nopeasti kuin mahdollista on 

haastavaa. Konflikteja muodostuu useita kertoja päivässä tavaraliikenteen 

kanssa ja ruuhkatunteina myös lähiliikenteen kanssa etenkin välillä Helsinki–

Riihimäki (Kuva 5). Yhteensovittaminen voi olla jonkin verran helpompaa, jos uu-

sia junia hidastetaan tai niille lisätään operatiivisia pysähdyksiä. Tällöinkin mui-

den junien aikatauluja kuitenkin jouduttaisiin siirtämään. 

 

Johtopäätös: Integroitujen kaukojunien lisääminen lisää tarvetta hidastaa ja 

muuttaa etenkin tavarajunien aikatauluja. Ruuhka-aikoina päällekkäisyyttä 

muodostuu myös lähijunaliikenteen kanssa, sillä lähijunia kulkee ruuhka-aikoina 

enemmän etenkin välillä Helsinki–Riihimäki. Tavarajunien kapasiteettikiintiö eri-

tyisesti välillä Riihimäki–Tampere turvaa tavarajunaliikenteen asemaa ja käy-

tännössä estää uusien kaukojunien lisäämisen etenkin, jos uusia kaukojunia ei 

hidasteta. 

 

 

 

Kuva 5.            Esimerkki Helsinki–Tampere-välin aikatauluista.
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Priorisointikriteerien käyttö 

etusijajärjestyksessä 

Taulukossa 1 on esitetty mitä priorisointikriteerejä on käytetty etusijajärjestyk-

sen kullakin osa-alueella. 

Taulukko 1. Priorisointikriteerien käyttö 

 
 
Vihreä = Kriteeriä käytetty priorisointikohteessa. 
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Asiakashyödyt Kulkupäivien määrä
Matkustajamäärä
Aikakriittisyys

Hakijoiden Kuljetuskustannus
liiketoiminta Veturi- ja vaunukierto
Matka- ja Matkaketjut
kuljetusketjut Henkilöjunien integraatio

Tavarajunien integraatio
Ratakapasiteetin Ratakap. tehokas käyttö
tehokas käyttö Radan käyttötarkoitus
Vaikutukset Heijastusvaikutukset
muihin juniin Matkan pituus

Nopeus
Energiatehokkuus Energiatehokkuus
Muut Junalajit
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	Avainsanat: aikataulusuunnittelu, ratakapasiteetti 
	 
	Tiivistelmä  
	Rautateiden monitoimijaympäristössä usea liikennöitsijä käyttää rautateiden ratakapasiteettia omaa liikennettään varten. Tällöin on mahdollista, että liiken-nöitsijöiden kapasiteettitarpeet ovat keskenään ristiriidassa siten, että jotkin rautatiereitit ylikuormittuvat ja kapasiteettia ei riitä kaikille junille. Tällöin rata-verkon haltijan on ratkaistava mitä liikennettä rataosalla ajetaan. Näitä tilan-teita varten esitetään tässä selvityksessä uudistettu ylikuormittuneen rauta-tiereitin etusijajärjestys.  
	 
	Selvityksessä käydään läpi etusijajärjestyksen muodostamisen lähtökohdat, lainsäädäntö ja nykyinen etusijajärjestys. Uuden etusijajärjestyksen muodosta-miseksi esitetään työssä tehty eurooppalainen benchmark-tutkimus, ja käydään läpi laaja joukko mahdollisia priorisointikriteerejä. Työn aikana järjestettiin kes-kustelutilaisuuksia ratakapasiteettiin liittyville tahoille. Pääosin nykyiseen etu-sijajärjestykseen ollaan tyytyväisiä, mutta se on monin osin epäselvä ja tulkin-nanvarainen. Monimutkaistuvien kiist
	 
	Työssä esitetään etusijajärjestysmallia, jossa junien priorisointi on erilainen reittiprofiilista riippuen. Junat jaetaan mallissa kategorioihin, joiden välille sa-moin kuin niiden sisälle rakennetaan etusijajärjestys. Lisäksi suositellaan käy-tettäväksi kapasiteettikiintiöitä, joilla turvataan alemman prioriteetin junille riit-tävä määrä kulkuteitä. Lisäksi työssä suositellaan etusijajärjestyksen tarkenta-mista kapasiteettikiintiöiden osalta vuosittain ennakkosuunnitteluprosessin yh-teydessä.  
	 
	Kokonaisuutena uusi etusijajärjestys ei muuta merkittävästi nykyistä eri juna-tyyppien kapasiteetin käytön tasapainoa, sen tarkoituksena on ennen kaikkea mahdollistaa liikenteen ja rautatieverkoston tasapainoinen kehittäminen. 
	 
	 
	Prioritetsordning för en överbelastad järnvägslinje – Utveckling av en ny prioritets- ordning. Trafikledsverket. Helsingfors 2020. Trafikledsverkets publikationer 63/2020. 97 sidor och 5 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-828-1. 
	 
	Sammanfattning  
	I en järnvägsmiljö med flera aktörer använder flera operatörer bankapaciteten på järnvägarna för egen trafik. I så fall är det möjligt att kapacitetsbehoven hos operatörerna sinsemellan är motstridiga på så sätt att vissa järnvägslinjer över-belastas och kapaciteten inte är tillräcklig för alla tåg. I detta fall ska bannäts-förvaltaren avgöra vilken trafik som körs på banavsnittet. För dessa situationer presenteras i denna studie en reviderad prioritetsordning för en överbelastad järnvägslinje.  
	 
	Utredningen omfattar en genomgång av utgångspunkterna för bildandet av prioritetsordningen, lagstiftningen och den nuvarande prioritetsordningen. Den europeiska benchmark-studie som gjorts i arbetet presenteras och en stor mängd potentiella prioriteringskriterier gås igenom för att bilda den nya prioritetsordningen. Under arbetet ordnades diskussionstillfällen för aktörer med anknytning till bankapaciteten. I huvudsak är man tillfredsställd med den nuvarande prioritetsordningen, men den är oklar och öppen f
	 
	I arbetet framställs en prioriteringsmodell, där prioriteringen av tåg varierar beroende på linjeprofilen. I modellen delas tågen in i kategorier och en prioritets-ordning byggs mellan dessa och också inom dem. Därtill rekommenderas det att kapacitetskvoter används, med vilka tillräckliga farvägar tryggas för tåg med lägre prioritet. I arbetet rekommenderas därtill att prioritetsordningen vad gäller kapacitetskvoter årligen preciseras i samband med förhandsplanerings-processen.  
	 
	Sammantaget ändrar den nya prioriteringen inte den nuvarande balansen i kapacitetsutnyttjandet för olika tågtyper i betydande grad, dess främsta syfte är att möjliggöra en balanserad utveckling av trafiken och järnvägsnätet. 
	 
	Prioritisation of a congested rail route - Development of new prioritisation. Finnish Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2020. Publications of the FTIA 63/2020. 97 pages and 5 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-828-1. 
	 
	Abstract  
	In the railway environment of many operators, several transport operators use the rail capacity of the railways for their own transport services. In this case, it is possible that the capacity needs of the transport operators will be conflicted so that some rail routes will become congested and there will not be enough capacity for all trains. In this case, the rail infrastructure manager shall decide which traffic is to be driven on the track section. For these situations, revised prioritisation of a conge
	 
	The report examines the starting points and relevant legislation for the establishment of the prioritisation, as well as the current prioritisation. In order to establish new prioritisation, a European benchmark study is presented in the report, along with a wide range of possible prioritisation criteria. During the study, discussion events were organised for the interested operators regarding rail capacity. Operators are mainly satisfied with the current prioritisation, but it is in many respects unclear a
	 
	The work presents a prioritisation model in which the prioritisation of trains is different, depending on the route profile. In the model, trains are divided into categories between which, as well as within them, prioritisation is constructed. Capacity quotas are also recommended to secure a sufficient number of routes for lower priority trains. In addition, the work recommends specifying the prioritisation for capacity quotas annually in connection with the advance-planning process.  
	 
	Overall, the new prioritisation does not significantly change the current balance of capacity utilisation of the different train types, which is primarily intended to enable the balanced development of transport and the rail network. 
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	1  Johdanto  
	1.1  Selvityksen tausta ja tavoitteet 
	Ratakapasiteetilla tarkoitetaan raideliikennelain (1302/2018) mukaan mahdolli-suutta käyttää rataverkkoa ja laatia aikatauluja rataverkolla liikennöitäville rei-teille. Liikennöinti valtion rataverkolla edellyttää rataverkon haltijan eli Väylä- viraston rautatieliikenteen harjoittajalle myöntämää ratakapasiteettia.  Rata- kapasiteetin voi määritellä myös niin, että se on rataverkon ominaisuuksista joh-tuvaa aikaan sidottua rautatiereitin junaliikenteen välityskykyä. Tässä selvityk-sessä rataverkolla tarkoit
	 
	Väylävirasto julkaisee aikataulukausittain raideliikennelain mukaisen verkko-selostuksen ratakapasiteetin hakijoita varten. Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamis-menettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja niiden hinnoittelu sekä ra-tamaksun määräytymisperusteet.  
	 
	Säännöllistä liikennettä varten ratakapasiteettia haetaan vuosittain viimeistään kahdeksan kuukautta ennen aikataulukauden alkua. Aikataulukauden aikana uutta ratakapasiteettia tai ratakapasiteetin muutosta voi säännöllistä liiken-nettä varten hakea myös ennalta määriteltyinä muutosajankohtina edellyttäen, että muutos ei vaikuta muille ratakapasiteetin hakijoille jo myönnettyyn rataka-pasiteettiin. Muutosajankohdat määritellään verkkoselostuksessa. Säännölli-sen liikenteen lisäksi ratakapasiteettia on mahdo
	 
	Ratakapasiteetti on rajallista, sillä junia ei voi turvallisuussyistä ajaa maantie- liikenteen tavoin täysin peräkkäin. Ratakapasiteettia rajoittaa myös Suomen pääosin yksiraiteinen rataverkko, joka edellyttää junien kohtaamisen sijoitta-mista ratapihoille tai kohtauspaikoille, joissa sivuraide mahdollistaa väistämi-sen. Sujuva, aikataulunmukainen ja täsmällinen junaliikenne edellyttää, että myönnettävä ratakapasiteetti ei ole infrastruktuurin asettamat reunaehdot huomioiden ristiriidassa muulle liikenteell
	 
	Raideliikennelain mukaan rataverkon haltijan on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan täyttämään kaikki säännöllisen liikenteen ratakapasiteettia koskevat hakemukset ja sovittamaan keskenään ristiriidassa olevat kapasiteettihake-mukset mahdollisimman hyvin yhteen. Mahdolliset ristiriidat vuosikapasitee-tissa ratkaistaan yhteensovittamismenettelyssä asianomaisten hakijoiden kanssa käytävillä neuvotteluilla. 
	 
	Jos rataverkon haltijan ei ole mahdollista ratakapasiteetin yhteensovittamis- menettelyn ja hakijoiden kuulemisen jälkeen jakaa ratakapasiteettia rautatie- reitillä hakijoita tyydyttävällä tavalla, rataverkon haltijan on ilmoitettava, että kyseinen rautatiereitti on ylikuormitettu. Rataverkon haltija voi tällöin päättää rautatiereitin tai sen osan etusijajärjestyksestä, jonka mukaisesti määrätty lii-kennetyyppi voi saada etusijan ylikuormittuneen rautatiereitin kapasiteetin ja-kamisessa. Etusijajärjestystä 
	 
	Toistaiseksi säännöllisen liikenteen ratakapasiteettihakemukset on Suomessa voitu yhteensovittaa neuvottelumenettelyllä eikä rautatiereittejä ole tähän mennessä todettu ylikuormittuneiksi. Väylävirasto varautuu kuitenkin rautatie-liikenteen lisääntymiseen ja uusien toimijoiden markkinoille tuloon selkeyttä-mällä ylikuormitettuun rautatiereittiin liittyviä menettelyjä ja kehittämällä etu-sijajärjestystä koskevia periaatteita tässä selvityksessä esitettävällä tavalla. Menettelyjen kehittäminen mahdollistaa tu
	 
	 
	 
	Figure
	Kuva 1. Yksinkertaistettu kuvaus ratakapasiteetin hakemisesta. 
	Ratakapasiteettihakemuksia priorisoitaessa on aina kyse niukkuuden jakami-sesta, eli valinnoista, millaisille junille myönnetään ylikuormitustilanteissa kau-pallisesti mielekästä ratakapasiteettia. Ratakapasiteetti lisääntyy vain infra-hankkeiden, kuten lisäraiteiden rakentamisen ja turvalaitteiden uusimisen, myötä. Aikataulusuunnittelun ja priorisoinnin keinoin ratakapasiteettia ei voida lisätä, vaan mahdollistaa nykyisen infrastruktuurin tehokas käyttö. 
	 
	Liikenteenharjoittajilla tulee olla riittävä varmuus ratakapasiteetin saatavuu-desta. Samanaikaisesti lainsäädäntö edellyttää, että rataverkon haltijan tulisi ratakapasiteettia jakaessaan pyrkiä maksimoimaan asiakashyödyt nykyisestä henkilöliikenteen kokonaisuudesta, edistää uusien liikennepalveluiden synty-mistä, vastata tavaraliikenteen kasvun haasteisiin sekä huomioida riittävästi elinkeinoelämän tarpeet kuljetusmahdollisuuksissa ja vahvistaa rautatiekulje-tusten kulkumuoto-osuutta. Ratakapasiteetin jako
	 
	- Haettavan palvelun yhteiskunnallinen merkitys suhteessa kaikkiin  muihin liikennepalveluihin 
	- Haettavan palvelun yhteiskunnallinen merkitys suhteessa kaikkiin  muihin liikennepalveluihin 
	- Haettavan palvelun yhteiskunnallinen merkitys suhteessa kaikkiin  muihin liikennepalveluihin 

	- Toimijoiden välinen tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu 
	- Toimijoiden välinen tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu 

	- Riittävien liikennepalvelujen kehittäminen ja vastaaminen julkisen  palvelun vaatimuksiin 
	- Riittävien liikennepalvelujen kehittäminen ja vastaaminen julkisen  palvelun vaatimuksiin 

	- Rautatiejärjestelmän tai joukkoliikenteen toimivuus 
	- Rautatiejärjestelmän tai joukkoliikenteen toimivuus 

	- Rautateiden tavaraliikenteen edistäminen 
	- Rautateiden tavaraliikenteen edistäminen 

	- Siirretystä tai hylätystä kapasiteetista liikennöitsijälle tai asiakkaalle  aiheutuva haitta 
	- Siirretystä tai hylätystä kapasiteetista liikennöitsijälle tai asiakkaalle  aiheutuva haitta 

	- Kunnossapitotoimien vaikutusten riittävä huomiointi. 
	- Kunnossapitotoimien vaikutusten riittävä huomiointi. 


	 
	1.2  Toteutustapa ja menetelmät 
	Tässä selvityksessä kartoitettiin etusijajärjestyksen kehittämistä ja tulevien rat-kaisumallien muodostamista varten kansainvälisiä käytäntöjä ja tehtiin vuoro-vaikutteista yhteistyötä rautatiealan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Sel-vityksessä toteutettiin katsaus rautatieliikenteen etusijajärjestyksiin muissa maissa perehtymällä paikalliseen säädösperustaan, verkkoselostuksiin ja toi-mintatapoihin. Lisäksi haastateltiin paikallisten rataverkon haltijoiden edustajia toimintatapojen kuvaamiseksi ja 
	 
	Vuorovaikutteista yhteistyötä harjoitettiin selvityksen teon aikana Väyläviras-ton, LVM:n ja Finrailin sekä rautatieliikenteen harjoittajien kesken. Konsultin kansainvälinen asiantuntijaryhmä työskenteli tiiviissä yhteistyössä selvityksen havaintojen ja löydösten analysointivaiheessa sekä kehitettäessä Väyläviras-tolle sopivia ratkaisuja. 
	 
	Työn aikana järjestettiin kolme työpajaa, joissa  
	 määritettiin, mitä tekijöitä etusijajärjestyksessä tulisi painottaa ja mitkä tekijät rajoittavat ratkaisuita 
	 määritettiin, mitä tekijöitä etusijajärjestyksessä tulisi painottaa ja mitkä tekijät rajoittavat ratkaisuita 
	 määritettiin, mitä tekijöitä etusijajärjestyksessä tulisi painottaa ja mitkä tekijät rajoittavat ratkaisuita 

	 kehitettiin ratkaisumalleja yhdessä sidosryhmien kanssa ja konkretisoi-tiin rautatieliikenteen toimijoiden näkökulmasta keskeiset ratkaisuiden ominaisuudet 
	 kehitettiin ratkaisumalleja yhdessä sidosryhmien kanssa ja konkretisoi-tiin rautatieliikenteen toimijoiden näkökulmasta keskeiset ratkaisuiden ominaisuudet 

	 jaettiin tietoa selvityksessä käsiteltävistä kysymyksistä ja selvityksen sisällöstä. 
	 jaettiin tietoa selvityksessä käsiteltävistä kysymyksistä ja selvityksen sisällöstä. 


	 
	Työpajatyöskentelyyn osallistui edustajia Väyläviraston eri osastoilta, Liikenne- ja viestintäministeriöstä, Finrailista, HSL:stä sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Kahdessa osassa pidetyssä toisessa työpajassa kuultiin nykyisten ja markkinoille tulossa olevien liikennöitsijöiden näkemyksiä (VR-Yhtymä Oy, Fenniarail Oy ja Operail Finland Oy). Työpajat järjestettiin koronapandemiasta johtuen etäyhteyksin 7.5.2020, 2.6.2020 ja 4.6.2020 sekä 17.6.2020. 
	 
	Lisäksi uuden etusijajärjestyksen ensimmäisen luonnoksen valmistuttua sitä kommentoitiin vielä työpajoihin osallistuneiden tahojen toimesta keskusteluti-laisuuksissa 9.11.2020 ja 20.11.2020, minkä johdosta etusijajärjestykseen tehtiin vielä joitain tarkennuksia. 
	 
	Selvityksen teon yhteydessä arvioitiin laajasti erilaisten kriteerien, kuten suuren junamäärän, hinnoittelun ja radan käyttötarkoituksen soveltuvuutta priorisoin-nin kehittämiseen. Näin tuotettiin erilaisia skenaarioita ja ratkaisumalleja, joista muodostettiin ehdotus etusijajärjestyksen kehittämiseksi toimeenpanosuunni-telman kera. Raportissa esitetään myös perusteluja, miksi joitakin kriteerejä tai kehityssuuntia ei nähdä tulevaisuuteen erityisen merkittävinä tai soveltuvina. 
	 
	1.3  Rautatiealan toimijat Suomessa  
	Liikenne- ja viestintäministeriö LVM on liikennesektorin ja liikennepolitiikan ylin viranomainen Suomessa. Se on samalla rautateiden henkilöliikenteen toimi-valtainen viranomainen lukuun ottamatta Helsingin seutua, jossa toimivaltainen viranomainen on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). LVM vastaa lii-kennesektorin lainsäädännön valmistelusta.  Kotimaan henkilöliikenteessä on voimassa vuoteen 2024 saakka liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välinen käyttöoikeussopimus, jonka perusteella VR:ll
	 
	Väylävirasto on valtion rataverkon haltija ja vastaa sen kehittämisestä ja kun-nostamisesta tieverkon ja vesiväylien ohella. Väylävirasto määrittelee ja julkai-see verkkoselostuksen valtion rataverkosta aikataulukausittain. 
	 
	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL on raideliikenteen toimivaltainen viranomainen Helsingin seudulla. Muita toimivaltaisia viranomaisia LVM:n ja HSL:n lisäksi ei toistaiseksi ole. HSL tilaa lähijunaliikennettä Helsingin seudulla. HSL kilpailutti ensimmäistä kertaa vuosille 2021–2031 lähijunaliikenteen sopi-muksen, ja kilpailutuksen voitti VR. Aiemmin VR on liikennöinyt yksinoikeudella HSL-lähijunia. HSL:n lähijunaliikenteelle on myönnetty yksinoikeus. Pääkaupun-kiseudun Junakalusto Oy omistaa HSL-al
	 
	Liikennöitsijät. Suomessa vuonna 2020 toimivat rautatieyritykset ovat VR-Yh-tymä Oy (henkilö- ja tavaraliikenne), Fenniarail Oy (tavaraliikenne), Ratarahti Oy (vaihtotyö ratapihoilla) ja Aurorarail Oy (vaihtotyö ratapihoilla). Kesäkuussa 2020 Traficom myönsi Operail Finlandille toimiluvan ja turvallisuustodistuksen. 
	 
	VR-Yhtymä Oy on valtion 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Tällä hetkellä yh-tiö liikennöi Suomen kaiken kaupallisen henkilöliikenteen ja lisäksi se liikennöi suurimman osan Suomen tavaraliikenteestä. Valtioneuvoston kanslia vastaa VR-Yhtymä Oy:n omistajaohjauksesta. 
	 
	Traffic Management Finland/Finrail Oy. Väylävirasto on hankkinut 1.1.2019  alkaen kaikki rautatie-, tie- ja meriliikenteen liikenteenohjauspalvelut Traffic Management Finland Oy:ltä. Valtio omistaa Traffic Management Finlandin sata-prosenttisesti ja LVM vastaa sen omistajaohjauksesta. Traffic Management  Finland -konsernin sisällä rautatieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut tuottaa Finrail Oy -tytäryhtiö. Näin ollen Finrail hoitaa liikenteenohjauksessa operatii-vista kapasiteetin jakoa. 
	 
	Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja vastaa liikenteen ja viestinnän sääntely-, lupa- ja viranomais-tehtävistä. 
	 
	Rautatiealan sääntelyelin seuraa, valvoo ja edistää rautatiemarkkinoiden toi-mivuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä. Ratakapasiteetin jakopäätök-seen tyytymätön voi hakea oikaisua Rautatiealan sääntelyelimeltä. 
	2  Etusijajärjestyksen muodostamisen lähtö-kohdat 
	2.1  Lainsäädännön muodostamat lähtökohdat 
	Etusijajärjestyksen kehittämisen lähtökohtana toimivat EU-direktiivi 2012/34/ EU sekä raideliikennelaki (1302/2018). Lähtökohta kapasiteetin jakamiselle on rataverkon haltijalle direktiivin 45 artiklassa ja raideliikennelain 121 §:ssä esi-tetty vaatimus pyrkiä mahdollisuuksien mukaan täyttämään kaikki ratakapasi-teettia koskevat hakemukset. Etusijajärjestyksen näkökulmasta tätä lainsää-dännön vaatimusta on tämän selvityksen puitteissa tulkittu niin, että myös prio-risoitaessa ratakapasiteettia koskevia hake
	 
	Direktiivin 47 artiklan ja raideliikennelain 120 §:n mukaan rataverkon haltijan on ilmoitettava rautatiereitti tai sen osa ylikuormittuneeksi, jos rataverkon haltija ei ole voinut jakaa ratakapasiteettia tyydyttävällä tavalla yhteensovittamis- menettelyn ja hakijoiden kuulemisen jälkeen. Rataverkon haltija voi todeta rau-tatiereitin ylikuormittuneeksi myös, jos ylikuormittuminen aikataulukauden  aikana on ilmeistä.  
	 
	Ratakapasiteettia ei ole tarjottava yksin etusijaisimman hakemuksen mukai-sena, vaan rataverkon haltija voi tarjota hakijalle sellaista ratakapasiteettia, joka ei oleellisesti poikkea tämän hakemasta ratakapasiteetista, jos paras ratkaisu saavutetaan junan suunniteltua aikataulua muuttamalla. Siltä osin, kun aikatau-luja muokataan etusijajärjestyksen soveltamisen yhteydessä, tätä työvaihetta ei tule sekoittaa siihen aikataulujen yhteensovitukseen, jota tehdään yhteistyössä ratakapasiteetin hakijoiden kanssa
	 
	Ilman ylikuormittuneeksi julistamista etusijajärjestystä ei tule soveltaa yhteen-sovituksessa. On kuitenkin selvää, että koska etusijajärjestys toimii viimekäti-senä liikenteen priorisointiperiaatteena tilanteessa, jossa kapasiteetti loppuu kesken, se voi vaikuttaa liikenteen suunnitteluun ja yhteensovitukseen myös prosessin aikaisemmissa vaiheissa. Tästä syystä prioriteettisääntöjen ei tule olla ristiriidassa rautatieliikenteen yleisten suunnittelutavoitteiden kanssa, ks. alla sekä luku 4.1.1. 
	 
	Direktiivi ja raideliikennelaki asettavat seuraavia edellytyksiä etusijajärjestyk-selle: 
	 rataverkon haltijan on otettava huomioon palvelun yhteiskunnallinen merkitys suhteessa kaikkiin muihin liikennepalveluihin 
	 rataverkon haltijan on otettava huomioon palvelun yhteiskunnallinen merkitys suhteessa kaikkiin muihin liikennepalveluihin 
	 rataverkon haltijan on otettava huomioon palvelun yhteiskunnallinen merkitys suhteessa kaikkiin muihin liikennepalveluihin 

	 hakijoita on pyrittävä kohtelemaan mahdollisimman tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 
	 hakijoita on pyrittävä kohtelemaan mahdollisimman tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 


	 
	Tämän lisäksi rataverkon haltija voi ottaa huomioon seuraavat asiat etusijajär-jestyksen määrittelyssä: 
	 riittävien liikennepalvelujen kehittäminen ja vastaaminen julkisen palve-lun vaatimuksiin  
	 riittävien liikennepalvelujen kehittäminen ja vastaaminen julkisen palve-lun vaatimuksiin  
	 riittävien liikennepalvelujen kehittäminen ja vastaaminen julkisen palve-lun vaatimuksiin  


	 rautatiejärjestelmän ja joukkoliikennejärjestelmän toimivuus 
	 rautatiejärjestelmän ja joukkoliikennejärjestelmän toimivuus 
	 rautatiejärjestelmän ja joukkoliikennejärjestelmän toimivuus 

	 kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen edistäminen 
	 kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen edistäminen 

	 hylätystä kapasiteetista liikennöitsijälle tai asiakkaalle aiheutuva haitta. 
	 hylätystä kapasiteetista liikennöitsijälle tai asiakkaalle aiheutuva haitta. 


	 
	Raideliikennelain 122 §:n mukaan rataverkon haltijan on otettava kapasiteetin jakamisessa huomioon henkilö- ja tavaraliikenteen sekä radan kunnossapidon tarpeet, samoin kuin rataverkon tehokas käyttö. Rataverkon haltija voi myös jät-tää osan kapasiteetista myöhemmin jaettavaksi varakapasiteetiksi. 
	 
	Tässä työssä kehitettävän etusijajärjestyksen on ensisijaisesti täytettävä lain-säädännön sille asettamat tavoitteet. Tämän lisäksi työhön vaikuttaa useita muita lähtökohtia, joita esitellään seuraavassa. 
	 
	2.2  Nykyinen etusijajärjestys 
	Aiemman tutkimuksen (Liikennevirasto 2017b, 24–25) ja tämän projektin aikana järjestettyjen työpajojen perusteella ratakapasiteetin hakijat ovat pääosin tyy-tyväisiä nykyisen etusijajärjestyksen ydinsisältöön. Nykyiset säännöt nähdään kuitenkin joiltakin osin epätäsmällisinä ja monitulkintaisina ja ne vaativat täten kehittämistä. Mahdollisissa kiistatilanteissa epäselvyyksiä voi nykyisellä etusi-jajärjestyksellä tulla ainakin seuraavista asioista: 
	 
	- synergisen henkilöliikennekokonaisuuden sisäinen priorisointi, 
	- synergisen henkilöliikennekokonaisuuden sisäinen priorisointi, 
	- synergisen henkilöliikennekokonaisuuden sisäinen priorisointi, 

	- synergisen henkilöliikennekokonaisuuden suhde nopeaan henkilöliiken-teeseen, 
	- synergisen henkilöliikennekokonaisuuden suhde nopeaan henkilöliiken-teeseen, 

	- synergisen tavaraliikenteen sisäinen priorisointi, 
	- synergisen tavaraliikenteen sisäinen priorisointi, 

	- tavaraliikenteen eri prioriteettiluokkien sidosteisuus, 
	- tavaraliikenteen eri prioriteettiluokkien sidosteisuus, 

	- yhteensovituskriteerien rooli (prioriteettiluokkien sisäinen/välinen), 
	- yhteensovituskriteerien rooli (prioriteettiluokkien sisäinen/välinen), 

	- eri yhteensovituskriteerien keskinäinen painoarvo. 
	- eri yhteensovituskriteerien keskinäinen painoarvo. 


	 
	Nykyisessä etusijajärjestyksessä mainittu synergisen henkilöliikennekokonai-suuden määritelmä sisältää vaatimukset vakioaikataulumallista ja hyvistä vaih-toyhteyksistä juniin ja muihin joukkoliikennevälineisiin. Määritelmän mukaan  liikenteen tiheys voi riippua matkustajamääristä, mutta määritelmä jättää silti osin epäselväksi, milloin juna putoaa pois synergisestä kokonaisuudesta  nopeaan henkilöliikenteeseen. Tulkintaongelmia prioriteettiluokasta voi tulla esimerkiksi vilkkaiden reittien ruuhka-aikojen li
	 
	Priorisointi synergisen henkilöliikenteen sisällä jää osin epäselväksi, sillä nykyi-nen määritelmä ei ota kantaa samoilla raiteilla kulkevien kauko- ja lähijunien keskinäiseen priorisointiin.  
	 
	Synergisen tavaraliikenteen määritelmää pidetään hyvin laajana, sillä tavara- liikenteessä synergisyyttä voi syntyä useilla eri tasoilla. Etenkin kahta syner-gistä tavarajunaa vertailtaessa on tulkinnanvaraista, kuinka tiiviisti junan pitää olla kytketty teollisuuden prosesseihin tai miten aikatauluvaatimusten tiuk-kuutta voidaan vertailla. Synergisen tavaraliikenteen kuljetuksissakin voi tapah-tua välivarastointia. Tavaraliikenteen kaikkia tarpeita on mahdotonta ennakoida 
	säännöllisen liikenteen kapasiteetin hakuvaiheessa. Junan todellinen kiireelli-syys tai tärkeys voi vasta lähempänä liikennöintihetkeä osoittautua muuksi kuin vuosihakuvaiheessa oletettiin. Liikennöitsijöiden esittämien näkemysten mu-kaan synergisyyden määrittelyssä tulee huomioida vahvasti myös tuotannolli-set seikat, kuten kalustokierrot. Kalustoa voi tulla edellisestä, kiireettömästä kuljetuksesta seuraavaan, kiireelliseen kuljetukseen ja kiireettömän kuljetuksen hidastaminen voi rikkoa tehokkaan kalusto
	 
	Myöskään prioriteettiluokkia ”muu säännöllinen tavarajunaliikenne” ja ”tavara-junaliikenne, jolla ei ole suurta aikatauluvaatimusta” ei ole määritelty tarkem-min. Esimerkiksi viikon tai kahden viikon välein ajettava tavarajuna on miellettä-vissä toistuvaksi liikenteeksi, ja tällainenkin kuljetus voi olla hyvin aikakriittinen. Alimpaan prioriteettiluokkaan asetettavan tavarajunan liikennöintikustannuk-set etenkin energiankulutuksen ja kuljettajan palkkojen osalta voivat myös kas-vaa merkittävästi, jos raskas
	 
	Verkkoselostuksessa prioriteettiluokkataulukon alla esitetään lukuisia kritee-rejä saman prioriteettiluokan sisäiseen junien priorisointiin. Kriteerejä ovat esi-merkiksi kulkupäivät, ylimääräisten pysähdysten määrä, henkilöliikenteessä matkustajamäärä ja vaihtoyhteydet sekä tavaraliikenteessä energiatehokkuus ja junakohtaamispaikkojen geometria. Mikäli jotkin kriteerit halutaan nostaa muita tärkeämmiksi, tämä tulee ratakapasiteetinhakijoiden mielestä selvästi julkilausua tulevissa verkkoselostuksissa. 
	 
	Liikennöitsijät kaipaavat myös operatiiviseen tilanteeseen nykyistä selvempiä priorisointisääntöjä, jotka eivät kuitenkaan voi olla merkittävässä ristiriidassa säännöllisen liikenteen kapasiteetin haun sääntöjen kanssa. 
	 
	Selvityksen laadinnan yhteydessä on tunnistettu, että kyseisten kriteerien so-veltaminen saattaisi olla joskus perusteltua myös eri prioriteettiluokkien välillä. Esimerkiksi junakohtaamistilanteessa voi olla järkevää antaa kulkutie raskaalle, aikakriittiselle tavarajunalle synergisen henkilöjunan sijaan, jos henkilöjunan vaihtoyhteydet eivät vaarannu ja matkustajamäärä on maltillinen. Ratakapasi-teetinhakijoiden mielestä verkkoselostuksista pitäisi käydä selvästi ilmi, missä tilanteissa kyseisiä kriteerejä 
	 
	2.3  Liikennepalveluiden yhteiskunnallisen merkityksen määrittely 
	Rautatieliikenteen palveluiden yhteiskunnallinen merkitys suhteessa toisiinsa on EU-direktiivin ja raideliikennelain mukaan otettava huomioon etusijajärjes-tyksessä. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan yhteisessä konserni-strategiassa on lähtökohtana visio, jonka mukaan yhteiskunnan hyvinvointi ja kilpailukykyä luodaan kestävästi hyvillä yhteyksillä. Visio kytkeytyy vuosien 2019–2023 hallitusohjelman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteeseen, 
	että Suomi on edelläkävijä kohti hiiletöntä liikennettä ja viestintää. Konserni-strategia kuvaa hallituskauden ylittävät strategiset tavoitteet ja määrittelee näitä toteuttavat painopistealueet (Liikenne- ja viestintäministeriö 2019b).  Rataverkosta ja ratakapasiteetin jakamisesta vastaavan Väyläviraston strategia perustuu tavoitteeseen, jonka mukaan toimiva väyläverkko mahdollistaa Suo-men hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun.  
	 
	Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaaminen edellyttää, että rautatieliikenne on liikenne- ja kuljetusmuotona riittävän käyttökelpoinen, houkutteleva ja teho-kas, jotta se voi toimia yhtenä vaihtoehtona muiden liikenne- ja kuljetusmuoto-jen rinnalla. Sen myötä liikenteen ja kuljetusten kysyntää voidaan ohjata kussa-kin tilanteessa ilmastovaikutuksiltaan suotuisimpaan liikenne- ja kuljetusmuo-toon.  
	 
	Ilmastovaikutusten lisäksi eri liikenne- ja kuljetusmuodoilla on myös muita yh-teiskuntataloudellisia vaikutuksia, joiden perusteella niitä voidaan vertailla toi-siinsa. Muutokset tie- ja rataverkon käyttömäärissä muuttavat muun muassa onnettomuuksien määriä ja tyyppejä. Rautatieliikenteen kasvu muodostaa tyy-pillisesti hyötyjä, kun tieliikenteen onnettomuudet vähenevät. Toisaalta rauta-tieliikenteen kasvu sellaisilla rataosuuksilla, joilla on tasoristeyksiä, kasvattaa tasoristeysonnettomuuksien riskiä. Lis
	 
	Matkustajaliikenteessä hyödyt liikennepalveluiden käyttäjille muodostuvat en-sisijaisesti yhteyksien olemassaolosta ja säännöllisyydestä sekä nopeudesta ja luotettavuudesta. Ratakapasiteetin saatavilla olo muodostaa perusedellytykset sille, että rautatieliikenteessä on mahdollista tarjota liikennepalveluita ja että palveluiden muodostamat yhteydet voivat olla säännöllisiä. Matkustajaliikenne perustuu aikatauluihin ja siten vuorojen säännöllisyyden ja tiheyden kasvu pa-rantavat yhteyksien sopivuutta erilaisi
	 
	Matkustajaliikenteessä yhteyksien nopeus on tärkeä kilpailutekijä verrattaessa junaliikenteen palveluiden kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin, erityisesti henkilöautoon. Junaliikenteen palveluiden käyttäjille luotettavuus, ja erityisesti täsmällisyys, ovat yksi tärkeimmistä palvelutasotekijöistä. Sen lisäksi täsmälli-nen liikenne edesauttaa ratakapasiteetin tehokasta käyttöä ja kasvattaa sitä mahdollisuuksia tarjota kapasiteettia uusien palveluiden muodostumiselle. 
	 
	Tavaraliikenteessä hyödyt muodostuvat erityisesti ratakapasiteetin saatavuu-desta erityyppisiä kuljetustarpeita varten ja myönnetyn ratakapasiteetin toteu-tumisen luotettavuudesta. Tavaraliikenteen kuljetukset ovat osa laajempia lo-gistiikan arvoketjuja, joissa kuljetukset yhdistyvät toisilla kuljetusmuodoilla teh-täviin kuljetuksiin, tuotantoprosesseihin tai varastointiin ketjun eri vaiheissa. Tavaraliikenteessä onkin tärkeää, että arvoketjuihin liittyviä kuljetuksia suunni-teltaessa on olemassa riittävä v
	 
	Edellä kuvattuja yhteiskunnallisia vaikutuksia on kuvattu määrällisessä muo-dossa liikenneinvestointien hankearvioinneissa käytettävissä yksikköarvoissa. Yksikköarvot kuvaavat muun muassa liikennöinnin kustannuksia, matka-ajan kustannuksia matkustajille ja rahdille sekä onnettomuuksien ja päästövaikutuk-sien kustannuksia.  
	 
	2.4  Ratatyöt osana liikenteen priorisointia 
	Ratatöiden ja liikenteen yhteensovittaminen on nykyisin erillinen prosessi.  Ratatyöt eivät ole mukana etusijajärjestyksessä, mutta käytännössä voidaan ajatella, että ratatöillä on korkein prioriteetti. Ratatöitä pyritään määrittämään ja yhteensovittamaan liikenteen kanssa jo ennen liikenteen vuosikapasiteetin hakua, mutta monesti ratatyöt tarkentuvat tai muuttuvat vielä vuosikapasitee-tin haun jälkeen. Tällöin ratatöitä ja liikennettä joudutaan yhteensovittamaan uudestaan ja tekemään muutoksia aikatauluihi
	 
	Työn aikana on useampaan otteeseen noussut esille, että ratatöiden osalta kai-vattaisiin selkeästi parempaa ennakoitavuutta. Toisaalta samaan aikaan tunnis-tetaan, että ratatöille tarvittava kapasiteetti on välttämätöntä rataverkon kun-nossapitämisen ja kehittämisen kannalta.  
	 
	Työn yhtenä alkuperäisenä lähtökohtana oli pyrkiä nostamaan ratatyöt osaksi prioriteettisääntöjä. Selvityksen aikana ei kuitenkaan tullut selkeästi esille, millä tavalla ratatyöt kannattaisi huomioida etusijajärjestyksessä. Tärkeämpää on, että ratatöiden vaatima kapasiteetti olisi mahdollisimman tarkkaan tiedossa jo liikenteen vuosikapasiteetin suunnitteluvaiheessa. Mahdollista priorisointia kai-vataan enemmän vuosikapasiteetin haun jälkeisiin muutoksiin. Näihin tilantei-siin kaivataan selkeämpiä pelisääntö
	 
	2.5  Tunnistettuja haasteita kapasiteetin jaossa nyt ja tulevaisuudessa 
	2.5.1  Rataverkon käytön nykytila ja tulevaisuuden kasvupaineet 
	Ratakapasiteetin välityskykyä LVM:n runkoverkkoasetuksen mukaisella pää- rataverkolla on tarkasteltu kokonaisvaltaisesti viimeksi syksyn 2019 ja talven 2020 liikennerakenteen osalta Väyläviraston keväällä 2020 ilmestyneessä jul-kaisussa (Väylävirasto 2020a). Kyseisessä selvityksessä muodostettiin kapasi-teetin käyttöasteen laskentojen, asiantuntijatuntijahaastatteluiden, sidosryh-mäyhteistyön ja aiemman selvitys- ja tutkimustiedon valossa kokonaiskuva ra-taverkon nykyisestä välityskyvystä ja näkemys välitys
	 
	Selvityksen perusteella ratakapasiteetin pullonkauloja on jo nykyisin paljon niin yksi- kuin kaksiraiteisilla osuuksilla. Välityskyvyn kannalta nykytilanteen haas-tavimpia linjaosuuksia ovat Päärata Helsingistä Tampereelle, Rantarata Helsin-gistä Kirkkonummelle, Tampere–Jyväskylä-rataosa, yhteysvälit Luumäeltä 
	Imatralle ja Vainikkalaan sekä rataosien Ylivieska–Oulu, Ylivieska–Iisalmi–Kon-tiomäki ja Kontiomäki–Oulu muodostama kokonaisuus (Väylävirasto 2020a, 3). Lisäksi junamäärien kasvaessa nykyisiä liikenne-ennusteita voimakkaammin ra-taverkon välityskyvyn riittävyyteen liittyy riskejä päärataverkon osalta etenkin väleillä Lahti–Kouvola, Oulu–Kemi, Kouvola–Mikkeli, Imatra–Parikkala ja Tam-pere-Pori (Väylävirasto 2020a, 37). 
	 
	Tarvittavien työrakojen löytäminen rataverkon kunnossapidolle on viime vuo-sina muuttunut aiempaa haastavammaksi. Liikennemäärien kasvu lisää kunnos-sapitotarvetta, mutta vilkkaimmilla rataosilla on vaikeaa löytää päivittäisiä  aikaikkunoita edes parin tunnin lyhyille kunnossapitotöille ilman halutun juna- liikennöinnin tilapäistä estämistä. Ratatyöt on perinteisesti pyritty tekemään lii-kenteen ehdoilla, mutta käytännössä tämä ei ole ollut enää vuosiin vilkkaimmilla radoilla mahdollista. Ilman kattavien ra
	 
	Matkustajaliikenteessä mahdollisuudet junien siirtämiselle kapasiteetin yli-kuormitustilanteessa vaihtelevat erittäin paljon junatyypin ja ajankohdan mu-kaan. Esimerkiksi lähijunien tasaisen vuorovälin rikkominen voi aiheuttaa eten-kin ruuhka-aikoina matkustajakuormituksen liian epätasaista jakautumista. Ruuhka-ajalle haettu kaukojuna puolestaan todennäköisesti menettää kaupalli-sen merkityksensä, jos sen kulkuaika siirretään ruuhka-ajan ulkopuolelle. Tava-raliikenteessä toleranssit ovat yleensä suurempia k
	 
	Etusijajärjestyksen näkökulmasta mahdolliset käyttötapaukset voivat olla siis hyvin vaihtelevat. Konfliktitilanteet voivat periaatteessa koskea yksittäisiä kahta junaa tai laajempaa junien joukkoa. Kahteen yksittäiseen junaan rajautu-vassa kiistatilanteessa paras tai tehokkain ratkaisu voi vaatia myös muiden kuin asianosaisten junien siirtämistä. Sääntöjen tulee olla siis hyvin yleispätevät, eikä niitä voi laatia vain muutamia oletettuja käyttötapauksia varten. 
	 
	2.5.2  Kilpailun avautumisen vaikutukset 
	Suomen kansallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuoden 2007 alussa. Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne avautui kilpailulle vuonna 2016. Tavaraliikenteen asiakaskuljetuksia ajavat tällä hetkellä VR-Yhtymä Oy ja Fen-niarail Oy. Tavarakuljetusten toimilupa on myös Ratarahti Oy:llä, Aurora Rail Oy:llä ja Operail Finland Oy:llä, joka on parhaillaan käynnistämässä toimin-taansa. (Rautatiealan sääntelyelin 2020.) Toistaiseksi markkinaosuusjakauman perusteella kilpailu tavaraliikenteessä on 
	 
	Kansallisesta henkilöliikenteestä on solmittu liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n kesken julkisen palvelun suorahankintasopimukset, jotka rajoittavat tällä hetkellä uusien henkilöliikenteen liikennöitsijöiden tuloa Suomen rautatiemark-kinoille. Kaukoliikenteen osalta VR:lle on myönnetty yksinoikeus sopimuksessa 
	määritetyllä rataverkolla vuoden 2024 loppuun asti niin sanottua velvoite- junaliikennöintiä ja tiettyjä kalustohankintoja vastaan. (Liikenne- ja viestintä- ministeriö 2013.) Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö ostaa suorahankinta- sopimuksina VR:ltä ostoliikennettä kauko- ja lähiliikennereiteillä. Nykyinen os-toliikennesopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun, ja uusi sopimus on val-mistelussa. Vähintään nykylaajuinen tarjonta on säilymässä (Liikenne- ja vies-tintäministeriö 2020). 
	 
	Uuden liikennöijän markkinoille tulo näiden sopimusten ohi (ns. open access) edellyttää uudesta palvelusta ilmoittamisen Rautatiealan sääntelyelimelle 1,5 vuotta ennen palvelun aloittamista. Lisäksi uuden palvelun tulee läpäistä talou-dellisen tasapainon testi, jos jokin siihen oikeutettu taho tällaista pyytää. (Rau-tatiealan sääntelyelin 2020)  
	 
	Suorahankintasopimus on myös Helsingin seudun lähiliikenteessä VR:n ja HSL:n (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä) välillä kesään 2021 asti. Uuden kilpai-lutetun sopimuksen perusteella VR jatkaa HSL-lähijunien liikennöintiä myös tä-män jälkeen. Sopimuskauden pituus on 10 vuotta ja se sisältää myös kolmen vuoden option. HSL:n hallituksen päätöksellä lähijunaliikenteen tarjouskilpailun voittaneelle liikennöitsijälle on myönnetty liikennöinnin yksinoikeus. (HSL 2020.) 
	 
	Yksinoikeuden päättymisen myötä muodostuu mahdollisuus uusille henkilölii-kenteen liikennöitsijöille avata uusia rautatieliikenteen liikennepalveluita. Tä-män selvityksen työpajoissa nousi esille mahdollisuus, että kilpailun avautuessa uusien henkilöliikenteen palveluiden syntyminen rautatieliikenteeseen alkaisi ensimmäisenä suurten kaupunkiseutujen välisillä junayhteyksillä. Esimerkkinä keskusteluissa todettiin mahdolliset uudet palvelut Helsingin ja Tampereen vä-lisellä reitillä, missä ne kilpailisivat VR
	 
	2.5.3  Henkilöliikenteen kysynnän kehitys 
	Junaliikenteen matkustajamäärien kasvu viime vuosina ennen koronaviruspan-demiaa sekä päästö- ja ilmastotavoitteisiin vastaaminen ovat kasvattaneet pai-neita alkaa ajaa alueellista paikallis- tai lähijunaliikennettä enemmän myös pää-kaupunkiseudun ulkopuolella. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö sai 11 hakemusta syksyllä 2018 alueellisen lähijunaliikenteen pilottihankkeeseen – osin myös radoille, joilla kulkee tällä hetkellä vain tavaraliikennettä. Pilottihank-keeseen valittiin lopulta Kymenlaakso
	 
	Pääkaupunkiseudulla väestömäärän kasvamisen seurauksena samoin kuin HSL-alueen mahdollisen laajenemisen myötä voi syntyä tarve kasvattaa lähiliikenne-junien määrää nykyisen HSL-alueen sisä- ja ulkopuolella. Kaukoliikenteen mat-kustajamäärät ovat olleet kauttaaltaan viime vuosina kasvussa. Toisaalta vuo-sina 2008–2016 kaukoliikenteen matkustajamäärät pysyivät ennallaan tai laski-vat, ja kaiken kaikkiaan 2000-luvulla kaukoliikenteen matkustajamäärä on pää-osin pysynyt 12–14 miljoonan vuotuisen matkan välillä.
	 
	2.5.4  Tavaraliikenne ja sen kuljetustarpeiden muodostuminen 
	Liikenne-ennusteiden mukaan tavaraliikenteen osalta ei ole oletettavissa mer-kittävää kasvua (Väylävirasto 2020a). Tavaraliikenteessä kuljetustarpeet ja määrät voivat kuitenkin vaihdella hyvin nopeasti, etenkin transitoliikenteessä. Esimerkiksi yksittäinen tehdasinvestointi tai uusi transitokuljetusreitti saattaa vaikuttaa merkittävästi tavaraliikenteen kuljetusreitteihin ja tarvitsemaan kapa-siteettiin. Vaihtelua voi tulla myös hyvin lyhyellä syklillä ja yksittäisen junan tär-keys voi vaihdella jopa viikoi
	 
	Tämän tyyppisiin haasteisiin on vaikeaa varautua vuosikapasiteetin haussa. Yksi mahdollinen tapa on varata vuosikapasiteetin jaossa valmiiksi suunniteltuja  aikatauluikkunoita myöhempää aikatauluvuoden aikana tapahtuvaa ad hoc ka-pasiteetin hakua varten. EU:n tasolla kehitetään parhaillaan toimintamalleja tä-män tyyppisten ratkaisujen käyttöön ottamiseksi. 
	 
	Tavaraliikenteen määrän kasvu on merkittävä haaste liikenteen yhteensovitta-misen kannalta. Hitaampien tavarajunien yhteensovittaminen nopeamman mat-kustajaliikenteen kanssa on haastavaa. Vaikka teoreettisia yhteensovitusvaih-toehtoja voi löytyä, niin ne saattavat vaikuttaa matkustajaliikenteen vuorovälei-hin niin merkittävästi, että osa matkustajajunista menettää kaupallisen merkit-tävyytensä. Lisäksi rataverkon pääasiallinen yksiraiteisuus ja rataverkon kuor-mitus huomioiden kokonaan uusien kuljetusten yh
	 
	Tähän asti tavara- ja henkilöliikenteen sekä suurin osa tavaraliikenteen sisäi-sestä yhteensovittamisesta on tapahtunut pääasiassa VR:n sisäisenä toimin-tona. Muiden liikennöitsijöiden kuljetukset on toistaiseksi saatu yhteensovitet-tua VR:n liikennöimään liikenteeseen yhteistyössä ilman rataverkon ylikuormit-tumista ja etusijajärjestyksen käyttöönottoa. 
	  
	2.6  Rataverkon ominaispiirteiden vaikutus ratakapasiteetin jakoon 
	Ratakapasiteetin jakamisessa – myös mahdollisessa etusijajärjestyksen sovel-tamisen vaiheessa – on aina huomioitava asianosainen rataverkon ominaispiir-teet. Etenkin yksiraiteisilla rataosuuksilla junien kohtaamismahdollisuudet ja lii-kennepaikkavälit määräävät vahvasti aikataulusuunnittelua. Vaihtoehtoisia ai-kataulurakenteita voi olla käytännössä hyvin vähän etenkin, jos junamäärät ovat huomattavia. 
	 
	Esimerkiksi Rantaradan Kirkkonummi–Turku-osuus on pääasiassa yksiraiteista. Noin 160 kilometrin pituisella rataosuudella on vain yhdeksän liikennepaikkaa tai lyhyttä kaksoisraideosuutta, joilla junat voivat kohdata. Kolme liikennepaikka-väliä on pituudeltaan yli 20 kilometriä. Asetelma ei mahdollista merkittävästi vaihtoehtoisia ratkaisuja tehokkaan liikennepalvelun suunnittelulle nykyisellä infrastruktuurilla (Kuva 2).  
	 
	 
	Figure
	Kuva 2. Esimerkki: Loka-joulukuun 2019 iltapäivätuntien aikataulut Hel-sinki–Turku-kaukojunilla ja Helsinki–Kauklahti/Kirkkonummi/  Siuntio-lähijunilla sekä junakohtaamis-järjestelyt. 
	Aikataulusuunnittelua erityisesti tavaraliikenteen osalta rajoittavat esimerkiksi maaston muodot, energiansyötön riittävyys ja kohtaamispaikkojen pituudet. Ta-varajunien pysähtymisiä tulee välttää niin sanotuilla mäkeenjääntipaikoilla. Joi-denkin liikennepaikkojen ympäristössä myös virransyötön riittävyydessä saat-taa esiintyä ongelmia. Junan pituus ratkaisee, missä kohdissa junan on mahdol-lista väistää. Usein vuositason ratakapasiteettihakemuksessa tarkkoja tavara-junien pituuksia ei ole tiedossa. 
	 
	2.7  Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet 
	Liikennejärjestelmän toimintaa koko Suomen tasolla kehitetään valtakunnalli-sella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla, jolla tavoitellaan pitkäjänteistä, yli hal-lituskausien jatkuvaa ennakoitavaa toimintaa liikennejärjestelmän kehittämi-seksi (Valtioneuvosto 2020). 2020).   Suunnitelma laaditaan kerrallaan kahdek-sitoista vuodeksi. Hallituskausittain suunnitelma päivitetään tarvittavilta osin sekä suunnitellaan seuraavat neljä vuotta eteenpäin. 
	 
	Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) valmistelu on tätä työtä laadittaessa käynnissä. Sen strategisen tason tavoitteita on kuvattu liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021-2032 suunnitelmaversiossa. Liikennejär-jestelmäsuunnitelman lisäksi viimeaikaisissa hallitusohjelmissa on painotettu raideliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamista ja ratakapasiteetin lisäämi-seen ja matka-aikojen lyhentämiseen tähtäävien ratahankkeiden suunnittelua on edistetty. Nämä kehityshankkeet ovat vielä pää
	 
	2.8  Väyläviraston vuosikapasiteettiprosessi 
	Rautateiden vuosikapasiteetin suunnittelu- ja jakoprosessia on kehitetty Väylä-virastossa ja työstä on keväällä 2020 julkaistu selvitys Rautateiden aikataulu-suunnittelu ja ratakapasiteetin hallinta Suomessa (Väylävirasto 2020b). Kehi-tystyön tavoitteena on ollut valmistaa vuosikapasiteettiprosessia rautateiden kilpailun lisääntymiseen ja siten edesauttaa liikenteen yhteensovittamista, sa-maa tavoitetta mihin etusijajärjestyksen kehittäminen tähtää. Lisäksi kehitys-työn tavoitteena on ollut liikenteen laadu
	 
	Yhtenä keinona vuosikapasiteettiprosessiin on tulossa varsinaista vuosikapasi-teettihakua edeltävien ns. ennakkosuunnitelmien laatiminen, joilla jonkin rata-osan liikennerakennetta hahmotettaisiin ja yhteensovitettaisiin jo ennen liiken-nöitsijöiden omaa liikennesuunnittelua. Nämä ennakkosuunnitelmat eivät luon-nollisesti voi olla ristiriidassa ratakapasiteetin etusijajärjestysten kanssa, mikä on huomioitava etusijajärjestyksiä kehitettäessä. Toisaalta ennakkosuunnitte-lun vuosittaista prosessia voidaan tar
	 
	Lisäksi prosessin osalta etusijajärjestyksiä kehitettäessä on otettava huomioon, että niitä on pystyttävä soveltamaan kohtuullisella työmäärällä sekä Väylä- virastolle, Finrailille että liikennöitsijöille soveltamisesta koituva työ huomioi-den. Lisäksi etusijajärjestyksiä on voitava soveltaa olemassa olevia järjestelmiä käyttäen, tai vaihtoehtoisesti rakennettava projekti järjestelmien päivittä-miseksi tai uusien kehittämiseksi. 
	3  Ylikuormitetun rautatiereitin kapasiteetin-jako muissa Euroopan maissa  
	3.1  Katsauksen toteutustapa 
	Tässä luvussa tarkastellaan ylikuormitetun rautatiereitin ratakapasiteetin  jaossa sovellettavia etusijajärjestyksiä ja käytänteitä muissa Euroopan maissa ja arvioidaan niiden soveltuvuutta Suomeen. Euroopassa ylikuormittuneiden rautatiereittien määrä on ollut kasvussa 2010-luvulla (kuva 3). 
	 
	 
	 
	Figure
	Kuva 3.  Ylikuormittuneiden rataosien pituus kilometreinä Euroopassa Norja mukaan lukien vuosina 2012–2016, sinisellä kokonaispituus ja oranssilla kansainvälisten tavaraliikennekäytävien osuus. Lähde: Euroopan komissio 2019, 70. 
	Määrällisesti tarkastellen Euroopassa on yleisintä antaa korkein prioriteetti-asema usein tiheään vuoroväliin pohjautuvalle palvelusopimusasetuksen (PSO) mukaiselle sopimusliikenteelle ja kansainväliselle henkilöliikenteelle. Yleisesti henkilöliikenne saa tavaraliikennettä korkeamman prioriteettiaseman (Euroo-pan komissio 2019). Euroopan laajuinen määrällinen vertailu esitetään kuvassa 4. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 4. Euroopan rataverkon haltijoiden etusijajärjestyksissään eniten priorisoimat junatyypit vuonna 2016 (Euroopan komissio 2019). 
	Määrällisiä mittareita on saatavilla jonkin verran, mutta yksistään niiden avulla on ongelmallista tehdä erityisen pitkälle meneviä johtopäätöksiä eri maiden jär-jestelmien suurten erojen takia. Esimerkiksi Britanniassa ja tässä työssä tarkoin tutkitussa Ruotsissa kategorisia luokituksia ei ole, ja kyseisessä komission tut-kimuksessa tiedot puuttuvat kokonaan joistakin maista (Euroopan komissio 2019). Suomen rautatiejärjestelmä eroaa merkittävästi monista Euroopan maista, sillä ydinreiteillä esimerkiksi Hel
	 
	Tarkimmat analyysit tehtiin Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta. Kyseisissä maissa rautatieliikenteen kilpailutilanteessa ja etusijajärjestyksen sisällössä on selviä eroja. Tiedot on kerätty kunkin maan osalta kirjallisuustutkimuksena, selvityk-sen asiantuntijaryhmän arvioiden perusteella ja osin rataverkon haltijaorgani-saatioiden haastattelujen perusteella. Haastattelut Ruotsin Trafikverketiin (Westlund & Ström 2020) ja Tanskan Banedanmarkiin (Flod Johansson ym. 2020) tehtiin 21.4–22.4.2020. 
	 
	Ulkomaisia aikataulusuunnitteluprosesseja ja -käytäntöjä on viime vuosina tar-kasteltu aiemmin muun muassa Väyläviraston julkaisussa rautateiden aikatau-lusuunnittelusta ja ratakapasiteetin hallinnasta vuonna 2020 (Väylävirasto 2020b), Liikenneviraston vertailututkimuksessa Euroopan rautateiden monitoi-mijaympäristöistä (Liikennevirasto 2017c) ja Liikenneviraston tutkimuksessa ka-pasiteetin hallinnan kehittämisestä (Liikennevirasto 2017b). Erilaisia ratamak-sukäytänteitä Euroopan maissa on kartoitettu vuonn
	 
	3.2  Ruotsi 
	3.2.1  Tausta ja säädösperusta 
	Ruotsin rautatieliikenne on erittäin kilpailtu maan ja rataverkon laajuuteen suh-teutettuna. Viime vuosina ratakapasiteetin hakijoita on ollut 40–50 toimijaa, joista karkeasti noin puolet harjoittaa matkustajaliikennettä ja puolet tavaralii-kennettä. Suuri osa hakijoista edustaa aluetason toimijoita, sillä Ruotsissa läänit vastaavat suurimmasta osasta tuettua junaliikennettä. Yhteiskuntataloudelli-sen vaikuttavuuden arvioimisen näkökulma on valittu Ruotsissa etusijajärjes-tyksen soveltamisen perustaksi 2000
	 
	Ruotsin lainsäädäntö on pääpiirteissään hyvin samantyyppistä Suomeen verrat-tuna koko ratakapasiteetin jakoprosessin osalta (esimerkiksi ylikuormittuneeksi ilmoittaminen, kapasiteettianalyysi, korotettu ratamaksu, yhdenvertainen koh-telu). Rautatielaki (2004:519, 6., 15 §) kuitenkin korostaa nimenomaisesti infra-struktuurin yhteiskuntataloudellisesti tehokasta käyttöä. Paikallisen Kuljetus-hallituksen (Transportstyrelsen) ohjeiden mukaan etusijajärjestyksen tulee mahdollistaa infrastruktuurin tehokas käyttö
	 
	Ruotsin etusijajärjestyksen kehittämisessä on kuljettu edellä myös EU-lainsää-dännön vaatimuksia. Työ nykyisen etusijajärjestyksen kehittämiseksi alkoi ny-kyisen rautatielain käyttöönoton jälkeen. Säännöt otettiin käyttöön vuosina 2008–2009 eli ennen matkustajaliikenteen kilpailun vapautumista vuonna 2010. Sääntöjen ensimmäinen merkittävä käyttöajankohta oli vuonna 2015, kun MTR Express haastoi valtionyhtiö SJ:n ja aloitti open access -liikenteen Tukholma–Göteborg-välillä (Westlund & Ström 2020).  
	 
	Nykyinen malli priorisointisääntöjen jakamisesta on säilynyt pääpiirteissään muuttumattomana, mutta esimerkiksi junatyyppeihin on tehty yksittäisiä tarkis-tuksia lähinnä Tukholman paikallisjunien (pendeltåg) ja työmatka-aikojen pai-kallisjunien (arbetspendeln) arvostusten osalta. Haasteita on ollut myös uuden liikenteen prioriteettikategorian valinnoissa, ja periaatetta on kehitetty tältä osin (Westlund & Ström 2020). Vuoden 2016 verkkoselostukseen lisättiin lähi- ja paikallisjunille uusi luokka Regio-pende
	 
	Etusijajärjestyksen kriteerit pohjautuvat liikennesektorin yhteiskuntataloudel-listen vaikutusten laskentasuosituksiin, jotka julkaistaan Ruotsissa ASEK-ra-portteina (”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transport-sektorn”). ASEK-raporteissa kuvataan esimerkiksi junaliikenteen aika-, matka- ja operointikustannusten määrittämistä erityyppisillä junilla ja tavaraliikenteen eri 
	kuljetustyyppien arvottamista (Trafikverket 2018, 284–289, 304–312). Trafik-verket vastaa kokonaisuudessaan liikennesektorin analyysi- ja laskentamene-telmien kehittämistyöstä, jossa huomioidaan myös esimerkiksi kansantalouden, ympäristötalouden ja aluetalouden ulottuvuuksia. Yhteiskuntataloudellisten analyysien taustalla on muun muassa kustannus-hyöty-analyysiteoria. 
	 
	Aikataulujen suunnitteluperiaatteiden ja ajoaikojen määrittely sekä laadunvar-mistus on Trafikverketin vastuulla, eikä sillä ole vaikutusta kapasiteetin jakami-seen. Jos laadussa ilmenee puutteita, Trafikverket itse selvittää, onko suunnit-teluperusteissa virheitä tai puutteita. Esimerkiksi takavuosina Ruotsissa liiken-nöitsijät saattoivat hakea liian kireitä aikatauluja esimerkiksi pysähtymisaikojen osalta (Westlund & Ström 2020). 
	 
	3.2.2  Etusijajärjestys 
	Ruotsissa ei ole käytössä kategorisia prioriteettiluokkia. Tietyntyyppinen lii-kenne itsessään ei saa tiettyä prioriteettiasemaa, vaan konfliktitilanteiden rat-kaiseminen perustuu useita tekijöitä huomioivaan laskentaan yhteiskuntatalou-dellisista kustannuksista. Junat haetaan yksitellen, eli konfliktit koskevat lähtö-kohtaisesti yksittäisiä junia. Laskenta huomioi seuraavat tekijät, jotka pohjautu-vat verkkoselostuksessa esiteltäviin näkökulmiin junakulkutiestä, riippuvuuk-sista (ja ratatöistä) (Trafikverk
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	Matka-ajan, matkan pituuden, aikataulun siirtämisen ja junan perumisen osalta laskennoissa huomioidaan junan prioriteettikategoria, eli esimerkiksi aikakriitti-nen ja arvokasta lastia sisältävä tavarajuna sekä suuren kaupungin paikallisjuna ja suurten kaupunkien välinen nopea kaukojuna saavat muita junia suurempia laskenta-arvoja. Riippuvuuksien kustannukset määräytyvät junien matkustaja-määrän tai kuljetusmäärän mukaan sekä veturi- ja vaunukierron synergisyyden mukaan. Henkilöliikenteessä käytettävä mittar
	 
	Yhteiskuntataloudellisessa vaikuttavuuslaskennassa Trafikverket on ikään kuin tuomari, joka pyrkii laajasti ja kokonaisvaltaisesti sovittamaan yhteen sekä yh-teiskunnan että ratakapasiteetin hakijoiden etuja. Esimerkiksi junakulkuteiden ideaalitilasta voidaan joustaa, jos ratkaisu johtaisi operaattorilla kalustokierron tehokkuuden olennaiseen heikentymiseen. 
	 
	Hakija myös valitsee junalle itse prioriteettiluokan. Henkilöliikenteessä junakul-kutien prioriteettikategorian valintaan vaikuttavat matkustajamäärä, aikakriit-tisten matkustajien osuus, seudullisten matkustajien osuus ja liikennetyyppi. Tavaraliikenteessä prioriteettikategorian valintaan vaikuttavat kuljetuksen ai-kakriittisyys, nopeus, täsmällisyys, joustavuus, paino ja jalostusarvo sekä liiken-teen tyyppi ja junakokoonpano. Suurimpia laskenta-arvoja saavat esimerkiksi ai-kakriittiset kuljetukset, ”posti
	 
	 
	 
	Figure
	 
	Kuva 5.  Junien yhteiskuntataloudellisten kustannuksien laskennassa huo-mioitavia tekijöitä Ruotsissa (Trafikverket 2019a). 
	 
	Junatyypeistä suurimpia laskenta-arvoja saavat ruuhka-aikojen Tukholman pai-kallisjunat. Tämän jälkeen tärkeimmille kaukojunille (fjärr express) ja suurten kaupunkien lähijunille (regio-pendel) määritetyt aika- ja matkakustannukset sekä kustannus junakulkutien siirrosta ovat melko samansuuruisia. Laskennan kokonaisuus kuitenkin ratkaisee junien priorisoinnin. EU-asetukseen perustu-villa PAPS-tavarajunilla on erityinen prioriteettiasemansa (määritelmä tarkem-min Tanska-osuudessa). 
	 
	Ratatöiden suhteen periaatteena on, että niitä ei voida estää, mutta niiden suo-ritusajankohtaa voidaan vaihtaa yhteiskuntataloudellisesti parempaan. Lasken-tamallissa lasketaan karkeasti lisäkustannukset ratatyön ajan vaihtamisesta. Abstraktimman tason laskentaa esimerkiksi parannetun infran tuomista yhteis-kuntataloudellisista hyödyistä ei tehdä (Trafikverket 2019a, 2). Ratatöiden osalta laskentamalli huomioi muun muassa tuotantokustannukset, henkilöstö- ja tarvikekustannusten osuuden kaikista kustannuksi
	 
	Ratakapasiteetin hakuprosessin merkittävä ero Suomeen on, että hakija ei itse suunnittele junan tarkkaa aikataulua, vaan käytännössä esittää toiveen kunkin junan mieluisasta aikaikkunasta, pakollisista pysähdyksistä ja pysähdysten vaa-timasta vähimmäiskestosta. Yhteiskuntataloudellisessa analyysissa on huomi-oitava tiedossa olevat olennaisimmat ratatyöt, reitti- ja junakohtaiset ajoajat, pysähtymisajat ja täsmällisyysnäkökulma, kuten pelivarat (Travikverket 2019a, 20). 
	 
	Trafikverket huomioi aikataulurakenteen aikataulujen yhteensovituksessa esi-merkiksi suurilla kaupunkiseuduilla, joilla noudatetaan vakioaikatauluraken-netta. Aikataulurakenteella ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta junien priori-sointiin (Westlund & Ström 2020). 
	 
	Yhteiskuntataloudelliset kustannukset lasketaan automatisoidulla laskenta-mallilla, jonka laskentaoletuksia tai tuloksia voidaan tietyin ehdoin myös korjata käsin, esimerkiksi ratatöiden korvaavien maantiekuljetusten kustannusten ja ai-kataulumuutoksesta seuraavan erityisen suuren tulonmenetyksen ja matkusta-jamäärien muutoksen osalta (Travikverket 2019a, 22–23). Malli sisältää run-saasti yksinkertaistuksia ja standardisointeja (Travikverket 2019a, 3).  Prioriteet-tilaskelmat ovat luonteeltaan yksinkertaist
	 
	3.2.3  Käyttötapaukset 
	Vuoden 2020 vuosikapasiteetin haussa hakijoiden määrä kasvoi 51 hakijaan, kun esimerkiksi Flixbus uutena toimijana haki ratakapasiteettia väleille Tukholma–Göteborg, Göteborg–Malmö ja Tukholma–Malmö. Vuoden 2020 vuosihaussa ha-ettiin noin 11 700 junakulkutietä, mikä tarkoitti määrän kasvua edellisistä vuo-sista noin 20 prosentilla (Trafikverket 2019b). Vuodelle 2020 myös ratatöiden määrä kasvoi merkittävästi kasvaneen rahoituksen takia (Trafikverket 2019b). 
	 
	Viime vuosina aikataulukauden aikana ylikuormitetuiksi julistettuja reittiosia on ollut muutamista noin kymmeneen, eli yhteensovitusongelmat ovat lisäänty-neet liikennemäärien kasvaessa. Samaan reittiin kohdistua useita kiistoja eri  aikoihin. Vuodelle 2020 tehtiin peräti 31 ylikuormitetun rautatiereitin jakopää-töstä. Kapasiteettianalyysin tekemiseen johti kuitenkin vain 12 kiistatapausta, sillä vuoden 2020 aikataulukauden kiistoista suurin osa liittyi ratatöiden ja työ-koneiden kulun ajoittamiseen. Ylikuo
	 
	Tavoitteena on, että priorisointia käytetään vain, jos ratakapasiteetin jaosta ei ole päästy muuten yhteisymmärrykseen. Maksimaalinen yhteiskuntataloudelli-nen hyöty voidaan katsoa saavutettavan, jos ratakapasiteetti voidaan jakaa ha-kemusten perusteella. Konfliktitilanteissa etusijajärjestyksen käytössä kyse on siitä, että pyritään löytämään mahdollisimman alhainen haitta siitä, että kaikkea ratakapasiteettia ei voida jakaa eri tahojen yhteisymmärrykseen perustuen. Priorisointi koskee aina yksittäistä tai 
	sesti edullisimman ratkaisun kannalta viranomaisella on kuitenkin oikeus tarvit-taessa muokata myös muidenkin kuin yhden tai kahden konfliktissa olevan junan aikatauluja (Westlund & Ström 2020). 
	 
	Ratakapasiteetin jakamisen tyypillinen kiista koskee muutaman kymmenen kilo-metrin pituista reittiosuutta noin 30–60 minuutin pituisen hetken aikana arkipäi-vien aamu- tai iltapäiväruuhkassa. Ratatöitä koskevat kiistat voivat koskea myös huomattavan pitkää ajanjaksoa, jopa puolta vuotta. Konfliktit voivat olla niin esimerkiksi henkilö- ja tavarajunan kuin kahden henkilöjunan välisiä tai ra-tatöihin liittyviä.Etusijajärjstyksen käyttöön perustuvissa ratkaisuissa rataka-pasiteetti myönnetään lähes poikkeukset
	 
	Kuva 6 esittää vuodelta 2018 Ruotsin rataverkon kapasiteetin käyttöasteita vuo-rokausitason ja kahden huipputunnin osalta UIC 406 -laskentamenetelmällä. Erityisesti suurten kaupunkien ympäristössä rataverkko on ruuhkautunut myös vuorokausitasolla. Huipputuntien aikana ratakapasiteetista on käytössä yli 60 prosenttia suurimmalla osalla käytössä olevasta rataverkosta. 
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	Kuva 6. Ratakapasiteetin käyttöaste Ruotsissa arkivuorokauden ja kah-den huipputunnin aikana Ruotsin rataverkolla vuonna 2018 käyt-täen UIC 406 -laskentamenetelmää. Lähde: Trafikverket 2020a. 
	 
	3.2.4  Hinnoittelun rooli ratakapasiteetin jaossa 
	Ruotsissa ratamaksujen ja etusijajärjestyksen välillä ei ole ilmiselvää kytkentää. Ratamaksujen pitää täyttää lain vaatimukset ja niiden ensisijaisena tarkoituk-sena on kerätä varoja infran ylläpitoon. Esimerkiksi tavaraliikenteessä ei haluta, että kalliiden ratamaksujen takia tapahtuisi siirtymää rautateiltä tiekuljetuksiin (Westlund & Ström 2020). Etusijajärjestyksen käyttöön pohjautuvista viime vuo-sien päätöksistä ilmenee, että mahdollisuutta periä korotettua ratamaksua yli-kuormituspäätöksen jälkeen ei
	 
	Ratamaksuista ja niiden kohdentamisesta on käyty Ruotsissa viime vuosikym-menellä paljon keskustelua ja Ruotsissa on otettu käyttöön vuonna 2015 rataka-pasiteetin varausmaksut. Ruuhkaisimmilla rataosuuksilla on käytössä porras-tettua hinnoittelua, minkä myötä on saatu vähennettyä liikennettä, joka voi kul-kea muinakin aikoina. Tämä on johtanut luontaisesti esimerkiksi veturisiirtojen vähentymiseen ruuhka-aikoina (Westlund & Ström 2020). 
	 
	Ruotsissa ratamaksu eli pääsy rataverkon vähimmäiskäyttöpalveluihin koostuu minimissään kolmesta osasta: junakulkutie- eli reittimaksuista (tåglägeavgift), raidemaksuista (spåravgift) ja muutamien kohteiden ylimääräisistä reittimak-suista (passageavgift). Junakulkutiemaksulla on kolme tasoa reitin mukaan, 1,90, 3,40 ja 8 kruunua junakilometriltä. Kalleimpaan luokkaan kuuluvat esimer-kiksi reitit Tukholmasta Göteborgiin ja Malmöön, kun taas Gävlen pohjoispuo-lella peritään pelkästään kahta alemman tason maks
	 
	Varausmaksut ovat tavarajunilla 10 tai 20 prosenttia junakulkutiemaksusta ja henkilöjunilla 20 tai 40 prosenttia junakulkutiemaksusta riippuen siitä, kuinka ajoissa (1–48 päivää ennen) peruutus tehdään. Lisäksi Ruotsissa käytetään laa-tumaksuja, jotka perustuvat ylimääräisiin viivästyksiin ja peruttuihin juniin aika-tauluun verrattuna. Päästömaksua junan käyttövoiman perusteella ei ole enää peritty vuodesta 2020 alkaen (Travikverket 2019a, 80–83). 
	 
	Tiivistetyssä Ruotsissa ohjataan Suomea enemmän ratakapasiteetin käyttöä hinnoittelulla, mutta hintaporrastukset voisivat olla teoriassa vieläkin voimak-kaampia. Hinnoittelu ei kytkeydy suoraan etusijajärjestykseen, mutta porras-tettu hinnoittelu lähtökohtaisesti vähentää etusijajärjestyksen käyttöä vaativia tapauksia. 
	 
	3.2.5  Kritiikki ja kehitystarpeet 
	Ruotsin junaliikenteen etusijajärjestyksen heikkouksista ja uudistamistarpeista toteutettiin laaja kehitystyö vuonna 2015 (Trafikverket 2015). Tuolloin käytössä olleet säännöt olivat useita vuosia vanhoja ja toimijoiden määrä oli lisäänty-mässä merkittävästi, kun esimerkiksi MTR haastoi valtionyhtiö SJ:n Tukholma–
	Göteborg-välillä open access -liikenteessä. Tuolloin ratakapasiteetin suunnitte-lun ei nähty vastaavan pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmiin, mutta proses-sia pidettiin myös jäykkänä lyhyen tähtäimen tarpeiden näkökulmasta. Liiken-nöitsijöiden osallistaminen oli liian vähäistä, ratatöitä ei huomioitu riittävästi priorisoinnissa, Trafikverketillä oli liian vähän henkilökuntaa, manuaalisen eli automatisoimattoman työn osuus koko prosessista oli tarpeettoman suuri eikä esimerkiksi erilaisia liikennöintisken
	 
	Toisaalta selvityksen mukaan ideaalitilannetta ratakapasiteetin jakamisessa ei ole mahdollista saavuttaa, sillä eri toimijat tavoittelevat osin eri asioita ja  resurssit ovat niukkoja. Liikennöitsijöiden kesken on erimielisyyttä esimerkiksi vakioaikataulun hyödyistä. Niiden käyttö voi nostaa liikennöintikustannuksia ja kuluttaa perusteettoman paljon ratakapasiteettia, mutta toisaalta kiistatilan-teessa ollaan lähtökohtaisesti valmiita priorisoimaan vakioaikataulujärjestel-mää noudattavaa junaa (Trafikverket
	 
	Keskustelua on Ruotsissa herättänyt esimerkiksi tavarajunien painoarvo sekä kapasiteetin jako henkilöjunien kesken. Vuoden 2016 verkkoselostukseen tava-rajunien aikakustannusten useat laskenta-arvot noin kaksinkertaistuivat. Pit-känmatkainen tavaraliikenne, jolla on arvokasta kuormaa, saa nykyään hyvin korkean arvostuksen. Tämä kuitenkin aiheuttaa nopeiden henkilöjunien kanssa haasteita kapasiteetin jaolle suurten nopeuserojen takia eli tällaisissa tilan-teissa syntyy konflikti yhteiskuntataloudellisen hyöd
	 
	Tästä huolimatta esimerkiksi Tukholman läänin joukkoliikenneviranomainen on kokenut edelleen vuonna 2018, että yhteiskuntataloudelliset laskelmat suosivat liikaa pitkänmatkaisia junia paikallisjunien ja aluejunien (regionaltåg) kustan-nuksella (Trafikförvaltningen 2018, 3). Sen mukaan vuonna 2017 avatulla Tuk-holman Keskustaradalla Solna–Tukholma eteläinen ei ole voitu liikennöidä suunniteltua junamäärää, mikä johtuu rautatieteknisten seikkojen lisäksi osit-tain myös etusijajärjstyksestä (Trafikförvaltninge
	sulkeutumisiin kuluvan pidemmän ajan takia ja näin ollen ne myöhästelevät. Pai-kallisen viranomaisen mielestä tällainen ruuhkautuminen tulisi huomioida prio-riteettilaskelmissa (Trafikförvaltningen 2018, 3). 
	 
	Tukholman joukkoliikenneviranomainen kertoo saaneensa esimerkiksi vuodelle 2018 hakemansa junamäärän verran ratakapasiteettia, mutta vain 30 prosenttia haetuista aikatauluista on myönnetty sellaisenaan. Sen mukaan paikallisjunien aikataulujen siirtämisen pelivara on usein hyvin pieni, eli aikataulupuskurien tu-lee olla hyvin vähäiset (Trafikförvaltningen 2018, 4).  Viranomainen kritisoi myös poistettavien junakulkuteiden laskentatapaa. Käyttämällä junatyyppikohtaisia keskiarvokustannuksia ei voida arvioida 
	 
	Etusijajärjestystä on arvosteltu aiemminkin liian staattisiksi. Esimerkiksi vuoden 2015 jakoprosessissa vuoteen 2014 verrattuna Tukholma–Göteborg-välillä no-peiden junien kulkuteiden haettu määrä kasvoi noin 50–60 prosentilla, mutta kunkin junan arvo yhteiskunnalle pysyi arvioinnissa samana (Trafikverket 2015, 15). 
	 
	Trafikverketiin mukaan organisaatioiden tyytyväisyyttä etusijajärjestykseen ja laskentamalliin ei ole systemaattisesti mitattu. Lähinnä laskentamallin julkaisun yhteydessä Ruotsissa järjestettiin koulutusta ja perehdytystä operaattoreille esimerkiksi junien luokittelusta. Nykyään liikennöitsijöiden tuen ja neuvonnan tarve on hyvin vähäinen ja Trafikverketin tarvitsee hyvin harvoin muuttaa haki-jan valitsemia prioriteettiluokkia. Strategisia hakemuksia, kuten ratakapasitee-tin varaamista tarkoituksella liian
	 
	Yleisellä tasolla laskentamallin käyttöön ja sovellettavuuteen on tunnistettu liittyvän jonkin verran avoimia kysymyksiä. On mahdollista, että hakija hakisi strategisista syistä perusteettoman paljon junavuoroja tai yhdistäisi kaksi junaa yhdeksi pidemmäksi junaksi korkeamman prioriteetin saamiseksi. Mallin käy-tössä voidaan kuitenkin vain olettaa hakijoiden jättämät hakemukset yhteiskun-tataloudellisesti optimaalista tilaa kuvaaviksi (Trafikverket 2015, 20–23). Mallin käytössä pitää tarkentaa, missä määrin
	 
	3.3  Tanska 
	3.3.1  Tausta ja säädösperusta 
	Tanskassa valtion rataverkon pituus on noin puolet Suomen rataverkosta ja pai-kallinen rataverkon haltija ja ratakapasiteetin jakaja on Banedanmark. Vuonna 2020 Tanskan rautateillä liikennöi 11 liikennöitsijää (Banedanmark 2020a), ja etenkin henkilöliikenteessä suuri rooli on valtio-omisteisella DSB:llä. Lisäksi  Arriva operoi joitakin paikallisjunavuoroja Jyllannissa, mutta tällä hetkellä mat-kustajaliikenteessä ei ole käytännössä merkittävää kilpailua. Erityispiirteenä Tanskassa suhteessa kaikesta liikent
	 
	Tanskassa ratakapasiteetin jakamiseen liittyvä etusijajärjestys esitetään vuo-delta 2015 olevalla asetuksella BEK nr 1245 af 10/11/2015 ”Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.” (BEK 1245/2015).  Asetuksen pohjana on erityisesti EU:n rautatiemarkkinadirektiivi (2012/34/EU) yleiseurooppalaisen käytännön mukaisesti. Asetus otettiin käyttöön uuden rau-tatielain (Jernbanelov 686/2015) voimaantulon myötä. Ratakapasiteetin jakami-sen kriteerien pohjalla ovat poliittiset ja tal
	 
	Itse verkkoselostuksessa ei esitetä varsinaista etusijajärjestystä, vaan verkko-selostuksessa vain viitataan muuhun sääntelyyn, erityisesti edellä mainittuun asetukseen (BEK 1245/2015). Verkkoselostuksessa käsitellään lähinnä ylikuor-mittuneiden rataosien määrittämistä ja kerrotaan kapasiteettianalyysin sekä kapasiteetin vahvistamissuunnitelman laatimisen pakollisuudesta (Bane- danmark 2020b). 
	 
	Asetus (BEK 1245/2015) pohjautuu niin EU-lainsäädäntöön kuin kansallisen har-kintavallan pohjalta päätettyihin asioihin. Kapasiteetin jaosta on määrätty ase-tuksella vuodesta 1998 alkaen eli ennen EU:n rautatiepakettien voimaantuloa. Kansallista rautatiemarkkinaa on kuitenkin suojeltu varsin vahvasti 2010-luvun alkuun asti. Asetusten muuttaminen ei vaadi parlamentin enemmistöä, vaan sen voi tehdä hallitus. 
	 
	3.3.2  Etusijajärjestys 
	Banedanmark päättää ratakapasiteetin jakamisesta asetuksen (BEK 7, 14–18 §) mukaisesti perustuen hakemuksiin, jotka on saatu kahdeksan kuukautta ennen aikataulukauden alkua. Myöhäisemmät hakemukset voidaan myös hyväksyä, jos kapasiteettia on vapaana. Lähtökohtana on, että Banedanmark hyväksyy mah-dollisuuksien mukaan kaikki ratakapasiteettia koskevat hakemukset, mukaan lu-kien hakemukset, jotka ylittävät useamman kuin yhden rataverkon. Lisäksi rata-kapasiteetin jakajan tulee asetuksen mukaan ottaa mahdollis
	dassa keskenään, Banedanmark kutsuu asianomaiset rautatieyritykset yhteen-sovittamisneuvotteluihin vähintään seitsemän kuukautta ennen aikataulukau-den alkamista. Jos neuvotteluissa ei löydy ratkaisua, Banedanmark päättää kym-menen päivän kuluessa neuvotteluista kapasiteetin jakamisesta asetuksessa olevien sääntöjen mukaisesti. Hakijat, jotka eivät osallistu yhteensovittamiseen, voidaan priorisoida muita heikommin. Mikäli kaikkia hakemuksissa esitettyjä ka-pasiteettitoiveita ei voida täyttää, julistetaan ra
	 
	1) kansainvälisten tavaraliikennekäytävien junaliikenne (vain PAPS-junat), 
	1) kansainvälisten tavaraliikennekäytävien junaliikenne (vain PAPS-junat), 
	1) kansainvälisten tavaraliikennekäytävien junaliikenne (vain PAPS-junat), 

	2) julkisten hankintojen junaliikenne, 
	2) julkisten hankintojen junaliikenne, 

	3) muu liikenne. 
	3) muu liikenne. 


	 
	Etusijalla on tietty valtionrajat ylittävä tavaraliikenne, eli niin sanotut PAPS- tavarajunat (pre-arranged-paths). PAPS-junista on säädetty tarkemmin EU-asetuksessa (Euroopan unioni 2010/913). PAPS-junan junakulkutietä eli slottia aikataulusta ei saa muuttaa varauksen jälkeen eli myöhemmin kapasiteetin  jakoprosessin aikana (Flod Johansson ym. 2020). Kaikki kansainväliset tavara- junat eivät kuitenkaan ole PAPS-junia, vaan ne käsitellään muu liikenne -katego-riassa. Toisella sijalla on julkisena palveluna 
	 
	Jos kapasiteettia ei ole jaettu ylikuormittuneella rataosalla edellisen, 19. pykälän mukaisesti, jäljelle jääneestä liikenteestä jaetaan 1) puolet hakijalle, joka hakee kapasiteettia kyseiselle rataosalle ensimmäistä kertaa. Tämän jälkeen loppu-puoli kapasiteetista jaetaan 2) julkisena hankintana operoitavalle uudelle liiken-teelle, 3) muulle kansainvälisten käytävien tavaraliikenteelle ja 4) muulle liiken-teelle (BEK, 20 §). 
	 
	Lisäksi asetus sanoo, että ei-julkisiin sopimuksiin perustuvassa matkustaja- ja tavaraliikenteessä (open access) Banedanmarkin ja operaattorin välillä tehdään sopimus, jonka mukaan operaattorille on tarjottava mahdollisuus säilyttää 90 prosenttia myönnetystä kapasiteetista hakemuskaudelta seuraavalle kapasi-teettia haettaessa. Luvut lasketaan osuutena kokonaisjunamäärästä kullakin välillä (BEK, 23 §, 4.). Ratakapasiteetin myyminen on kiellettyä ja se voi johtaa sulkemiseen jakoprosessista ja asetus sisältää
	 
	Jos priorisointia saman kategorian sisällä ei voida tehdä eikä aikatauluja voida yhteensovittaa neuvotteluin tai pienin muutoksin, jaetaan kapasiteetti sille ha-kijalle, jonka odotetaan suorittavan suurimman kuljetustyön kyseisellä slotilla. Junat sijoitetaan aikatauluun niin lähellä toisiaan kuin mahdollista ottaen huo-mioon jo aikataulussa olevat junat. Tässä yhteydessä kuljetustyöllä, jonka las-kentakaava on määritelty asetuksessa, tarkoitetaan junakilometrituotantoa. 
	Laskentakaavassa huomioidaan junan vaunujen määrä, junan ajomatka ja ajo-päivien määrä, ja laskentaoletusten perusteella esimerkiksi matkustajajunien painoarvo on nelinkertainen tavarajuniin verrattuna. Mikäli kapasiteettitoivetta ei edelleenkään voida ratkaista, priorisoidaan yritystä, joka on hakenut kapasi-teettia kuljetukselle, jolla on suurin teho-paino-suhde. Teoriassa mahdollista mutta hyvin epätodennäköistä olisi yrittää hankkia parempi prioriteettiasema ajamalla tarkoituksella tyhjiä vaunuja junan 
	 
	BEK-asetuksen perusteella Banedanmark varaa ratakapasiteettia ratatöille vii-meistään seitsemän kuukautta ennen aikataulukauden alkamista ottaen asian-mukaisesti huomioon hakemukset, jotka on jätetty niille rataosille, joilla ratatyöt suoritetaan. Ratatöihin ja niiden suunnitteluun sovelletaan myös asianosaisia EU-asetuksia. 
	 
	Luettelo tulevista ratatöistä julkaistaan Banedanmarkin verkkoselostusten liit-teenä, eli esimerkiksi joulukuun puoliväliin 2019 mennessä ilmoitetaan vuoden 2021 aikataulukauden ratatyöt. Ennen verkkoselostusten julkaisua rata- ja kun-nossapitotöiden ajoittamisesta käydään kuitenkin neuvotteluja Banedanmarkin ja operaattoreiden välillä. Ratatyöt suunnitellaan rataosien elinkaaren mukaan. Toistaiseksi ratatöiden optimaalisten ajankohtien etsimiseen ei ole käytetty las-kentapohjaisia työkaluja, kuten hyöty-ku
	 
	3.3.3  Käyttötapaukset 
	Tanskan rautatieliikenteessä ylivoimaisesti suurin osa kapasiteettikiistoista kyetään ratkaisemaan yhteensovitusneuvotteluissa tai muulla tavoilla neuvot-teluja ja kompromisseja tehden. Myös rautatieoperaattorit kokevat, että kiistat on edullisinta pyrkiä ratkaisemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Useimmiten viimeisiä virallisia keinoja, kuten etusijajärjestystä, ei tarvitsekaan käyttää ratakapasiteetin jakamiseen. Kokemusten mukaan operaattorit ovat hy-viä keskustelemaan ratakapasiteetin jakamisesta
	 
	 
	Figure
	 
	Kuva 7. Kapasiteetin käyttö Tanskan rautateillä vuoden 2019 aikataulu-kaudella. Lähde: Banedanmark 2020b. 
	 
	Lähinnä Kööpenhaminan ympäristön rataosuudet on jouduttu Tanskassa julis-tamaan ylikuormittuneiksi. Ylikuormittuneista rataosista on uusi arvio tekeillä. Asemiin ja ratapihoihin käytetään samaa etusijajärjestystä. Flod Johansson ym. 2020). Viime vuosina tilanne ylikuormitettujen rataosien suhteen sekä runsaalla kapasiteetin käytöllä olevien rataosien suhteen on säilynyt pääpiirteissään sa-mana. Kööpenhaminan ympäristön ohella ratakapasiteetin käyttö on korkeaa esimerkiksi Odensen, Ålborgin, Århusin ja Esbje
	 
	3.3.4  Hinnoittelun rooli ratakapasiteetin jaossa 
	Ratamaksuja ei ole käytetty Tanskassa kapasiteetin jakamisen työvälineenä, ja niiden laajemmasta hyödyntämisestä on keskusteltu satunnaisesti (Flod  Johansson ym. 2020). Ratamaksuista säädetään erillisellä, etusijajärjestyksestä riippumattomalla asetuksella. Ratamaksu maksetaan ajetun junakilometrin mu-kaan ja Juutinrauman sekä Ison-Beltin siltojen ylityksestä peritään oma mak-sunsa (BEK 1233/2019), mutta junakulkutien hinnoittelu ei vaihtele alueittain. Ruotsin ja Saksan tavoin käytössä on varaus/peruutusm
	teetin hakija peruu haetun junan liikennöinnin 8–48 päivää ennen aiottua liiken-nöintipäivää, pitää maksaa 50 prosenttia ratamaksusta. Viimeisen viikon aikana tehtävistä peruutuksista joutuu maksamaan ratamaksun kokonaan (Banedan-mark 2020b, 52). 
	 
	Tanskan verkkoselostuksessa esitetään tietoja ratamaksujen jakaumasta eri-tyyppisen rautatieliikenteen mukaan. Ratamaksujen tulot koostuvat suurim-milta osin matkustajajunista suhteessa tavarajuniin. Matkustajajunien ratamak-sujen tuotoista vuonna 2018 kertyi 99,9 prosenttia  PSA:n mukaisesta sopimus-liikenteestä ja 0,1 prosenttia muusta, open access -tyyppisestä markkinaehtoi-sesta liikenteestä (Banedanmark 2020b, 48). Markkinaehtoisia junia ovat Ruot-sin rautateiden valtionyhtiö SJ:n ajamat junat Kööpenha
	 
	3.3.5  Kritiikki ja kehitystarpeet 
	Toimijoilta tullut kritiikki on liittynyt etenkin open access -henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen arvostukseen. Open access -liikenteen on koettu toisinaan ole-van haastavaa saada haluamiaan junakulkuteitä ylikuormittuneilla rataosilla julkisten hankintojen liikenteeseen verrattuna alemman prioriteettiaseman  takia. Tavaraliikenneoperaattorit puolestaan ovat kritisoineet käytäntöä, että kapasiteettia tulee hakea kerralla koko tulevalle vuodelle, sillä heidän asiak-kaansa eivät välttämättä tiedä vielä hak
	 
	Viimeisen 15 vuoden aikana Tanskassa on vaihdellut, millä tavalla tavaraliikenne otetaan huomioon matkustajaliikenteeseen verrattuna. Joinakin aikoina tavara-liikenteellä on ollut hyvin alhainen prioriteetti, mutta nykyisin tavaraliikennettä priorisoidaan aiempaa korkeammalle, jotta junaliikenne säilyisi kilpailukykyi-senä rekkaliikenteeseen verrattuna. Nykyiseen priorisointikäytäntöön ovat vai-kuttaneet muun muassa ympäristöpoliittiset näkökulmat. Tanskassa ei haluta ajautua tilanteeseen, jossa tavaroiden 
	 
	Joiltakin osin säännöstöä voi pitää yleisesti ristiriitaisena. Tavoitteena on rauta-tieliikenteen vapaat markkinat, mutta etusijajärjestys ja yleisesti hakuprosessi (jossa kapasiteettia täytyy hakea pitkälle tulevaisuuteen) ei aina mahdollista riittävää joustavuutta, jota vapailla tavaraliikennemarkkinoilla tarvitaan (Flod Johansson ym. 2020). Myös ratakapasiteetti aiheuttaa tosiasiallisia rajoitteita täysin vapaalle kilpailulle. Esimerkiksi Malmö/Kööpenhamina–Odense-välille on käytännössä mahdotonta saada 
	 
	3.4  Saksa 
	3.4.1  Tausta ja säädösperusta 
	Saksassa on kilometrimääräisesti mitaten Euroopan laajin ja myös yksi maail-man pisimpiä rataverkkoja. Pääasiallinen rataverkon haltija on DB Netz Ab, eli Deutsche Bahnin kokonaan omistama tytäryhtiö. Sen vastuulla oli 33 400 kilo-metriä liikennöityä rataverkkoa vuonna 2019 ja jopa keskimäärin 40 000 junaa kulkee päivittäin sen hallinnoimalla verkolla. Tässä luvussa rajoitutaan tarkas-telemaan vain DB Netzin verkkoa. Rautatiejärjestelmä on erittäin kansainväli-nen, sillä yhtenäisen raideleveyden turvin – os
	 
	Regulaattorina toimiva erillinen viranomainen, Bundesnetzagentur (Liittovaltion verkkovirasto, Federal Network Angency), valvoo kapasiteetin jakoa ja varmis-taa läpinäkyvän ja syrjimättömän kapasiteetin käyttömahdollisuuden kaikille toimijoille. Lisäksi se seuraa markkinoiden kehittymistä ja huolehtii, että rata-maksut on asetettu tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Kaikki menettelyt on kehi-tetty lainsäätäjän ja julkisviranomaisten kanssa, niitä valvotaan ja ne ovat juri-disesti pakottavia. 
	 
	Saksassa rautatiemarkkinan avautuminen kilpailulle tapahtui Euroopan maiden mittakaavassa ensimmäisten joukossa. Kilpailu käynnistyi aluksi etenkin kan-sainvälisessä tavaraliikenteessä ja alueellisessa matkustajaliikenteessä (Eu-roopan komissio 2012). Halu avata markkinat ja noudattaa EU-sääntelyä, keskei-nen sijainti kauttakulkumaana ja osavaltiorakenne (suuri määrä alueellisia kil-pailutuksia) ovat keskeisiä syitä markkinan nopeaan avautumiseen ja toimijoi-den suureen määrään. 
	 
	DB Netzen ratakapasiteetin jaon etusijajärjestys on pysyneet 2010-luvulla pää-piirteissään samoina. Vuonna 2018 henkilö- ja tavaraliikenteessä Deutsche  Bahnin noin 400 kilpailijaa ajoivat noin kolmasosan kaikesta liikennesuorit-teesta DB Netzen hallinnoimalla verkolla. DB Netz on lanseerannut Strong Rail-way -strategian ja se tavoittelee tulevina vuosina rataverkollaan kapasiteetin kasvattamista 30 prosentilla eli 350 miljoonalla junakilometrillä Saksan halli-tuksen myötävaikutuksella. Tavoite pyritään saa
	 
	Saksassa kaikki rataverkolle pääsyyn, ratakapasiteetin saamiseen ja muiden ra-taverkon palveluiden käyttämiseen liittyvä sääntely lähtee ajatuksesta, että kaikkia toimijoita on kohdeltava syrjimättömästi ja tasapuolisesti. Aikataulut ja liikennöintisuunnitelmat pyritään laatimaan niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Järjestelmässä korostuu ennakoiminen ja yhteistyö niin operaattorien kesken kuin operaattorien ja rataverkon haltijan välillä, jotta konflikteja eli tarvetta  soveltaa etusijajärjestystä ei synt
	 
	Vuositason aikatauluja käsitellään vähintään kolmen vuoden aikana: kuluvan ja vähintään kahden edeltävän vuoden aikana. Lisäksi päivätasolla tehdään opera-tiivista liikenteen hoitoa. Pääpiirteissään Saksan rautateiden aikataulusuunnit-telu prosessina muistuttaa pitkälti Suomea, jossa vaiheet ovat strateginen, tak-tinen ja operatiivinen suunnittelu (Väylävirasto 2020b). Saksan aikataulusuun-nitteluprosessi on esitetty kuvassa 8. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 8. Aikataulusuunnittelun tasot Saksassa. 
	 
	3.4.2  Etusijajärjestys 
	Ylikuormitetun rautatiereitin ja etusijajärjestyksen käytänteistä säädetään verk-koselostuksessa sekä rautatieliikenteen sääntelylaissa (Eisenbahnregulie-rungsgesetz 2016). 
	 
	Asianosaisen aikataulukauden ratakapasiteetin jakoa koskevat kiistat ratkais-taan lähtökohtaisesti 1) yhteensovitusmenettelyllä. Menettely on olemassa niin pieniin kuin suuriin konflikteihin. Yksinkertaisimmillaan rataverkon haltija voi pyytää luvan siirtää yhden operaattorin junan junakulkutietä vähäisessä mitta-kaavassa. Neuvottelun myötä matkustajajunan aikataulua voi siirtää enintään tunnilla molempiin suuntiin mukaan lukien mahdolliset pysähdyskäyttäytymis-muutokset ja tavarajunaa kahdella tunnilla suu
	 
	Jos yhteensovitus tai neuvottelu ei johda ratkaisuun, edetään käyttämään 2) varsinaista riitojen ratkaisumenettelyä eli etusijajärjestystä. Jos kahden junan prioriteettiluokka on sama, lopullinen ratkaisu tehdään 3) huutokauppamenet-telyllä, jossa junakulkutien saa eniten maksava operaattori. 
	 
	Prosessin erityispiirteenä on mahdollisuus huutokauppamenettelyyn. Muiden maiden ja EU-lainsäädännön kaltaisesti ylikuormitetun rautatiereitin julistami-seen liittyvä menettely otetaan käyttöön, jos osapuolten neuvottelut eivät ole johtaneet kiistan ratkaisuun tai jos radan ylikuormittuminen on muuten ilmeistä. Ylikuormittuneista rataosuuksista on tehtävä kapasiteettianalyysit ja kapasi-teetin vahvistamissuunnitelmat. Ennen etusijajärjestyksen soveltamista voi-daan käyttää korotettuja radankäyttömaksuja (35
	Ylikuormittuneen rautatiereitin julkistamisesta on laadittu erilliset kriteerit. Reitti katsotaan ylikuormittuneeksi, jos kaikkia haettuja junia ei saada ajettua tai junien aikaikkunat, kokonaismatka-ajat tai pysähdysajat venyvät liian pitkiksi. Ylikuormituspäätöstä tehtäessä toleranssit ovat pienimmät lyhimmän matkan henkilöjunilla ja pisimmät tavanomaisilla tavarajunilla. Kiireettömillä kuljetuk-silla ei ole tarkempia aikamääreitä (Bundesnetzagentur 2016). Pienemmät kapa-siteettikonfliktit, jotka johtuvat
	 
	Jos yhteensovitusmenettely ei johda kolmen päivän enimmäismääräajassa rat-kaisuun, rataverkon haltija voi muuttaa junien aikatauluja prioriteettikriteerien avulla, jotka ovat 
	 
	1) vakiominuuttiaikataulua käyttävät tai integroituun palvelukokonaisuu-teen kuuluvat junat, 
	1) vakiominuuttiaikataulua käyttävät tai integroituun palvelukokonaisuu-teen kuuluvat junat, 
	1) vakiominuuttiaikataulua käyttävät tai integroituun palvelukokonaisuu-teen kuuluvat junat, 

	2) kansainväliset junat ja 
	2) kansainväliset junat ja 

	3) muut tavarajunat. 
	3) muut tavarajunat. 


	 
	Matkustajaliikenteen palvelukokonaisuus on integroitu, jos junalla on vähintään kaksi vaihtoyhteyttä muille junareiteille 30 minuutin sisällä (kaksi pysähdystä tai useampi vaihtoyhteys yhdellä pysähdyksellä), kääntöaika on enintään tunnin ja kalusto pysyy kahden lähdön välillä samana. Tietyin kriteerein junayksiköitä voi kuitenkin lisätä tai vähentää. Tavaraliikenteen palvelukokonaisuus on integ-roitu, jos kuljetuksella on vähintään kaksi riippuvuutta, jossa vähintään kahdek-san vaunua kytketään tai irrotet
	 
	Jos hakija ei ole viimeisen kahden vuoden aikana käyttänyt vähintään 70 pro-senttia junakulkuteistä, sen on toimitettava rataverkon haltijalle vakuutus siitä, että aikoo käyttää ratakapasiteettia kiistatapauksessa. Muuten hakija voidaan tietyin kriteerein sulkea pois kapasiteetin jakomenettelystä (DB Netz 2018, 48). 
	 
	Samaan prioriteettikategoriaan kuuluvien junien järjestys ratkaistaan vertaile-malla ratamaksuja. Etusijan saa se juna, josta kyseisellä rataosalla aikataulu-kauden aikana kaikilta liikennöintipäiviltä maksetaan suurempi määrä ratamak-suja (DB Netz 2018, 48). 
	 
	Jos etusijajärjestys ei vieläkään ratkea, eli käytännössä molempien operaatto-rien junat ovat samantyyppiset ja ne ajetaan yhtä monena viikonpäivänä, järjes-tetään huutokauppa. Tällöin kilpailevilta operaattoreilta pyydetään viiden päi-vän sisällä tarjoukset, paljonko ne ovat valmiita maksaman junakulkutiestä. Tar-jouksen pitää olla normaalitilanteen ratamaksuja korkeampi, ja suurimman tar-jouksen tekijä voittaa. Tarjoukset lähetetään ratataverkon haltijalle (DB Netz) Liittovaltion verkkoviraston kautta (Bu
	 
	Lisäksi rataverkon haltijan tulee huolehtia siitä, että kiireellisille ad hoc -tavara-junille jää riittävästi ratakapasiteettia vertailemalla kahden edellisen aikataulu-kauden ad hoc -junien, vuosiaikataulun muutosten sekä peruttujen junien mää-rää. Ratatöiden varaamiselle on erilliset menettelytavat (DB Netz 2018, 50). 
	 
	Tanskan tavoin kansainväliset PAPS-tavarajunat ovat priorisoinnissa etusijalla ja verkkoselostuksen liite sisältää laskukaavan konfliktissa olevia PAPS-junia varten (DB Netz 2018, 55–57). Verkkoselostus sisältää myös lukuisia erikoistu-neen ratakapasiteetin reittejä, joilla esimerkiksi päiväsaikaan prioriteetiksi on määritetty matkustajajunat ja yöaikaan tavarajunat. Näilläkin reiteillä kuitenkin sovelletaan etusijajärjestystä, jos reitti on todettu ylikuormittuneeksi (DB Netz 2018, 38–40). 
	 
	3.4.3  Hinnoittelun rooli ratakapasiteetin jaossa 
	Vähimmäiskäyttöpalveluissa ratamaksuhinnoittelu perustuu junakilometreihin. Joitakin vuosia sitten hinnoittelua uudistettiin vastaamaan EU:n rautatiemarkki-nadirektiiviä. Tällöin otettiin käyttöön vaihtelevia hintaportaita eri markkinaseg-menteissä eli pitkän- ja lyhyenmatkaisessa matkustajaliikenteessä ja tavara- liikenteessä, kun aiemmin hinnoittelu perustui vahvemmin keskimääräisiin yleiskustannuksiin (DB Netz 2019a, 2). Maksut ovat EU-alueen kalleimpia, sillä rataverkon ylläpito pyritään kattamaan ratam
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	Kuva 9.  Pitkänmatkaisen matkustajaliikenteen ratamaksut Saksassa vuonna 2020. 
	 
	Lähiliikenteessä junakilometrikohtaiset ratamaksut vaihtelevat osavaltioittain. Linjaliikenteessä ne ovat 4,95–5,73 euroa kilometriltä ja siirtoajoliikenteessä 2,60–3,34 euroa kilometriltä. Halvimmat maksut on Hampurin osavaltiossa ja kalleimmat Brandenburgissa. Tavaraliikenteessä tavanomaisen junan maksu on 
	2,98 euroa kilometriltä. Lyhyillä matkoilla maksut ovat hieman alemmat ja hie-man kalliimmat erityisen painavilla junilla ja vaarallisen tavaran kuljetuksilla. Kallein maksu on 4,22 euroa kilometriltä. Operatiiviseen liikennetilanteeseen voi halutessaan ostaa paremman aseman 0,50 tai 2 euron kilometrikohtaisella lisä-maksulla ja vähäisen (0,10 €/km) alennuksen voi saada, jos junalla voi olla suu-rempi toleranssi (DB Netz 2019a). 
	 
	Vertailtaessa samaan prioriteettikategoriaan kuuluvien henkilöjunien ratamak-suja vähintään kahden suuren kaupungin välinen pitkän matkan nopea kauko-juna saa yleensä etusijan lähi- tai paikallisjunan kustannuksella. Lähi- tai paikal-lisjuna saa useimmiten etusijan tavanomaisen kaukojunan tai yöjunan kustan-nuksella. Henkilöjunien ratamaksu puolestaan on lähes aina tavarajunia kor- keampi. 
	 
	Ratakapasiteetin käytön tehostamiseksi Saksassa peritään myös peruutus- maksuja, joiden maksuluokat riippuvat siitä, tehdäänkö peruutus alle vuoro-kautta, 1–4 päivää, 5–30 päivää vai yli kuukautta etukäteen. Yli kuukautta etukä-teen tehtäessä peruutusmaksu on alimmillaan muutamia senttejä kilometrejä ja viime hetken peruutuksissa se voi olla enintään noin 80 prosenttia ratamaksusta (DB Netz 2019a,18–19; DB Netz 2018, liite 6.2). 
	 
	3.4.4  Etusijajärjestyksen käyttötapaukset sekä kritiikki ja kehitys-kohteet 
	Tähän mennessä Saksassa DB Netzin hallinnoiman rataverkon alueella on jou-duttu julistamaan 19 rataosakokonaisuutta ylikuormittuneeksi vuodesta 2008 alkaen (DB Netz 2019b). Vuodelle 2020 ylikuormittuneiksi julistettiin kolme rata-osakokonaisuutta Berliinin, Hampurin ja Aachenin ympäristöissä. Berliinin si-sällä on viisi alakokonaisuutta, Hampurin sisällä kaksi sekä Aachenin ympäris-tössä kaksi. Aiempina vuosina ylikuormituspäätöksiä on tehty myös muun  muassa Kölnin, Dortmundin Würzburgin ja Sveitsin vastai
	 
	 
	Figure
	Kuva 10.  Saksassa DB Netzen ylikuormittuneiksi julistamat rataosat joulu-kuuhun 2019 mennessä. Lähde: DB Netz 2019b. 
	Etusijajärjestystä on käytetty Saksan rautatiejärjestelmän kokoon nähden erit-täin vähän, ja niiden rooli ratakapasiteetin jaon prosessissa on osoittautunut hy-vin vähäiseksi. Saksassa esitetty varsinainen kritiikki koskeekin yleisesti koko prosessin byrokraattisuutta ja monimutkaisuutta sekä manuaalisen työn suurta osuutta. Automatisaation ja digitalisaation osuutta pyritään lisäämään uusien kehitysohjelmien avulla (mm. DB:n Strong Railway -strategia). 
	 
	3.5  Käytäntöjä muissa maissa 
	Tässä alaluvussa esitetään poimintoja muiden Euroopan maiden etusijajärjes-tyksistä ilman tarkempia asiantuntija-arvioihin tai haastatteluihin perustuvia analyyseja. 
	 
	Norjassa yleinen etusijajärjestys on seuraava (Bane NOR 2020): 
	 
	1. julkisen palvelun velvoitteen sisältävä sopimusliikenne, 
	1. julkisen palvelun velvoitteen sisältävä sopimusliikenne, 
	1. julkisen palvelun velvoitteen sisältävä sopimusliikenne, 

	2. kansallinen ja kansainvälinen tavaraliikenne, 
	2. kansallinen ja kansainvälinen tavaraliikenne, 

	3. lainsäädäntöön perustuvat tietyt palvelutyypit ja 
	3. lainsäädäntöön perustuvat tietyt palvelutyypit ja 

	4. muu matkustajaliikenne. 
	4. muu matkustajaliikenne. 


	 
	Jos ratkaisua ei saavuteta etusijajärjestyksellä, käytetään infranhaltijan (Bane NOR) yhteiskuntataloudellista laskentamenettelyä, joka perustuu Ruotsin ta-voin hyöty-kustannus-analyysiin. Laskennassa on kolme konfliktityyppiä: hen-kilöjunien välinen, tavarajunien välinen sekä henkilö- ja tavarajunien välinen konflikti. Verkkoselostuksessa on mainittu rataosat (etenkin Oslon ympäristö aamu- ja iltapäiväruuhkien aikaan), joiden oletetaan olevan ylikuormitettuja. 
	 
	Sveitsissä riippumaton organisaatio Trasse Schweiz vastaa ratakapasiteetinja-osta. Valtionyhtiö SBB hallitsee suurimmilta osin operointimarkkinaa ja on sa-malla suurin infranhaltija. SBB:n etusijajärjestys on seuraava (Trasse Schweiz AG 2021):  
	 
	Esimerkiksi tavarajunien välinen tai matkustaja- ja tavarajunan välinen konflikti (liikenne, jossa molemmista junista ei makseta kontribuutiomaksua): 
	1. Kansalliseen rautateiden käyttösuunnitelmaan perustuva liikenne, käyt-tösopimuksen mukaiset hakemukset, 
	1. Kansalliseen rautateiden käyttösuunnitelmaan perustuva liikenne, käyt-tösopimuksen mukaiset hakemukset, 
	1. Kansalliseen rautateiden käyttösuunnitelmaan perustuva liikenne, käyt-tösopimuksen mukaiset hakemukset, 

	2. Tavarajunat, joille ei teknisten syiden takia voida osoittaa muuta kapasi-teettia, 
	2. Tavarajunat, joille ei teknisten syiden takia voida osoittaa muuta kapasi-teettia, 

	3. Tavarajunat, joille ei ole vaihtoehtoja sovittujen kuljetusketjun takia (mu-kaan lukien kiireelliset ja postimaiset kuljetukset) ja 
	3. Tavarajunat, joille ei ole vaihtoehtoja sovittujen kuljetusketjun takia (mu-kaan lukien kiireelliset ja postimaiset kuljetukset) ja 

	4. Junan kulkupäivien määrä eri alakategorioiden mukaan. 
	4. Junan kulkupäivien määrä eri alakategorioiden mukaan. 


	 
	Matkustajajunien välinen konflikti 
	1. Kansalliseen rautateiden käyttösuunnitelmaan perustuva liikenne, käyt-tösopimuksen mukaiset hakemukset 
	1. Kansalliseen rautateiden käyttösuunnitelmaan perustuva liikenne, käyt-tösopimuksen mukaiset hakemukset 
	1. Kansalliseen rautateiden käyttösuunnitelmaan perustuva liikenne, käyt-tösopimuksen mukaiset hakemukset 

	2. Tiheän vuorovälin liikenne 
	2. Tiheän vuorovälin liikenne 

	3. Korkein kontribuutiomaksu (lipputuloista perittävä lisämaksu, osa rata-maksua) 
	3. Korkein kontribuutiomaksu (lipputuloista perittävä lisämaksu, osa rata-maksua) 


	 
	Kansallisen rautateiden käyttösuunnitelman (Netznutzungsplan, kuva 11) ulko-puolisen liikenteen osalta priorisoidaan tiheän vuorovälin matkustajaliiken-nettä. Jos priorisointi ei johda tulokseen, ratkaisu tehdään huutokaupan kaltai-sella tarjousmenettelyllä. Liikennöinti saa viedä tarvittaessa runsaastikin kapa-siteettia, jos se vastaa aikataulurakenteen tavoitteita. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 11.  Ote Sveitsin rautatieliikenteen käyttösuunnitelmasta (Trasse Schweiz AG 2021). 
	Virossa Eesti Raudteen hallinnoimalla rataverkolla kapasiteetin jaossa priori-soidaan kansainvälisiä suoria henkilöjunia ja kansallisia välttämättömiä henki-löjunia. Etusijajärjestys esitetään verkkoselostuksessa varsin löyhästi ja yli-kuormittuneilla rautatiereiteillä ratakapasiteetti jaetaan lähtökohtaisesti huu-tokaupan perusteella. Tarjouksissa on huomioitava kohtuullisuus ja markkina- tilanne (Eesti Raudtee 2020). 
	 
	Itävallassa pääasiallinen infranhaltija on valtionyhtiö ÖBB. Sen käyttämä etu- sijajärjestys ylikuormittuneilla rataosilla on seuraava (ÖBB Infra 2020b, 34–36): 
	1. Symmetriseen vakiominuuttijärjestelmään pohjautuva henkilöliikenne 
	1. Symmetriseen vakiominuuttijärjestelmään pohjautuva henkilöliikenne 
	1. Symmetriseen vakiominuuttijärjestelmään pohjautuva henkilöliikenne 

	2. Julkisen palvelun velvoitteita sisältävä liikenne ruuhka-aikoina (klo 5–9, 15–19) 
	2. Julkisen palvelun velvoitteita sisältävä liikenne ruuhka-aikoina (klo 5–9, 15–19) 

	3. Muu liikenne 
	3. Muu liikenne 

	4. Puitesopimuksiin perustuvat hakemukset 
	4. Puitesopimuksiin perustuvat hakemukset 


	 
	Muu liikenne -kategorian osalta vertaillaan eri junien yhteiskunnallista merki-tystä. Tavarajunien, erityisesti kansainvälisten tavarajunien, yhteiskunnallinen merkitys on edellisiin kategorioihin kuulumattomia henkilöjunia suurempia. Yhteiskunnallista merkitystä ei määritellä tarkemmin verkkoselostuksessa.  
	 
	Symmetriseen vakiominuuttijärjestelmään perustuva liikenne kuvataan Itäval-lan verkkoselostuksen liitteessä (ÖBB Infra 2020a) solmupisteisiin perustuvan kokonaisuutena (Knoten-Kanten-Modell). Junien tulo- tai lähtöaikojen tulee olla solmuissa eli suuremmissa kaupungeissa tiettyihin aikoihin, kuten minuuteilla :00, :15, :30, :45 tai lähellä näitä aikoja (kuvat 12 ja 13). 
	 
	Figure
	Kuva 12.  Itävallan rataverkko solmujen muodostamana kokonaisuutena. Solmujen väliset matka-ajat esitetään punaisin numeroin ja har-maiden ympyröiden tilanteissa solmurakennetta ei ole (ÖBB Infra 2020a). 
	 
	 
	Figure
	Kuva 13.  Itävallassa solmupisteiden välisten junien symmetristen junien tavoiteaikataulut (tummanpunainen viiva) ja junan sallittu aika-taulupuskuri (punainen alue) (ÖBB Infra 2020a). 
	 
	Italiassa (Rete Ferroviaria Italiana) ensisijaisuus on kansainvälisellä liikenteellä, julkisen palveluvelvoitteen sisältävällä liikenteellä ja määrättyä infrastruktuu-ria käyttävillä huippunopeusjunilla. Verkkoselostuksessa täsmennyksiä esite-tään kellonaikojen ja kiintiöiden perusteella. Lähtökohtaisesti mikään liikenne (paikallis-, kauko- tai tavaraliikenne) ei voi saada 60 prosenttia enempää kai-kesta ratakapasiteetista. Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi puitesopimuksen vai-kutuksesta, raja on 80 prosen
	 
	3.6  Yhteenveto 
	EU-lainsäädäntö jättää jäsenvaltioille ja näiden ratakapasiteetin käytöstä vas-taaville viranomaisille runsaasti liikkumavaraa ratakapasiteetin jaon etusijajär-jestyksen muodostamisessa. Liikkumavaraa myös hyödynnetään, sillä eri  Euroopan maissa on hyvin vaihtelevia käytäntöjä ylikuormitetun rautatiereitin kapasiteetin jaossa.  
	  
	Pitkän tähtäimen laadukas ratakapasiteetin käytön ennakkosuunnittelu vaikut-taa tehokkaasti vähentävän jakovaiheen sovittamattomia konflikteja. Esimer-kiksi Saksassa ylikuormituspäätöksiä on jouduttu tekemään rataverkon laajuu-teen ja junamäärään suhteutettuna varsin vähän, vain yksittäisiä vuositasolla. Junamäärien kasvaminen ei siis väistämättä lisää konfliktien määrää, jos rata-kapasiteetin haku- ja jakoprosessit sekä toimintakulttuuri ovat kunnossa. Toimi-joiden suuri määrä ei ole Saksassa monimutkaista
	 
	Matkustajaliikenteen junien priorisoinnissa on erittäin tyypillistä korostaa vuo-rovälin säännöllisyyttä sekä vaihtoyhteyksiä ja riippuvuuksia muihin juniin. Jul-kisen sektorin hankkima tuettu liikenne, kuten PSA-liikenne, saa yleisesti etu- sijan muihin henkilöjuniin nähden, jos sopimusliikenne muodostaa henkilö- junaliikenteen perustan (esim. Tanska, Norja). Itävallassa ja Sveitsissä etusija on ennalta laadittuun symmetriseen aikataulusuunnitelmaan perustuvilla junilla. Toisaalta etenkin Saksassa ja Ruots
	 
	Kaikissa tarkastelluissa maissa matkustajajunat priorisoidaan useimmiten tava-rajunien edelle. Tietyt kansainväliset tavarajunat (PAPS-junat) kuitenkin priori-soidaan aina edelle ja myös esimerkiksi aikakriittinen tavarajuna voi saada etu-sijan matkustajajunaan verrattuna. Monissa maissa, esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa, etusijajärjestyksessä tunnistetaan myös tavarajunien väliset riippu-vuudet, eli esimerkiksi saman tavarajunarungon kääntyminen takaisin toisena junana. Haastattelujen perusteella tavaraju
	 
	Hinnoittelumekanismit eivät tarkastelumaissa yleensä suoraan kytkeydy etu- sijajärjestykseen. Mahdollisuudella käyttää korotettua ratamaksua ylikuormi-tuspäätöksen julkistamisen jälkeen ei vaikuta olevan suurta merkitystä kiistojen ratkaisussa. Ratamaksujen hintadifferoinnilla erityisesti Saksassa ja Ruotsissa pyritään ohjaamaan tarpeettomien junien ajamista ruuhka-aikoina ruuhkaisilla radoilla, mutta yhteys etusijajärjestykseen on vain välillinen. Saksassa saman prioriteettiluokan junien vertailua tehdään 
	 
	Joissakin maissa, kuten Saksassa, Sveitsissä ja Virossa, ratakapasiteetti jaetaan viime kädessä huutokaupan kaltaisella menettelyllä. Huutokauppamenettelyä käyttävät maat voidaan jakaa karkeasti kahteen joukkoon sen mukaan, kuinka tarkat etusijajärjestykset muutoin ovat. Esimerkiksi Saksassa ja Sveitsissä siir-rytään huutokauppaan viimeisenä keinona monen vaiheen jälkeen. Virossa taas huutokauppa on suorempi lähtökohta, eikä tarkempaa junatyyppiluokittelua ole. Pelkän hinnoittelumekanismin käytön ilman aiem
	 
	Kaikkien maiden rataverkon haltijat korostavat vahvasti avoimuutta, tasapuoli-suutta ja syrjimättömyyttä. Aiemmin on ollut kuitenkin varsin yleistä etusijajär-jestysten osalta ja laajemminkin pyrkiä suojelemaan kansallisia rautatieliiken-teen operaattoreita. Kansainvälisen vertailun pohjalta löytyy kuitenkin lukemat-tomia esimerkkejä kilpailun tosiallisesta rajallisuudesta, ja erittäin kuormite-tuille rataosille uuden liikenteen saaminen on ylipäätään haastavaa. Kilpailua voidaan käydä niin raiteilla kuin r
	 
	Yleensä vuosikapasiteettijaon etusijajärjestykset eivät ole täysin yhdenmukaisia operatiivisen käytännön kanssa. Joissakin maissa, kuten Saksassa, ratamaksun lisämaksuilla voi ostaa omalle junalleen paremman liikenteenohjauksellisen aseman. Ratatyö- tai työkoneliikenne mainitaan joidenkin maiden etusijajärjes-tyksessä, toisten ei. Jos ratatyöt mainitaan, ne ovat priorisointijärjestyksen vii-meisenä. Kaikissa maissa on kuitenkin yhteinen toteutuskäytäntö, että viime kä-dessä liikenteenharjoittajat eivät voi 
	 
	4  Priorisointiperusteiden valinta 
	4.1  Uuden etusijajärjestyksen määrittelyn lähtökohdat 
	4.1.1  Etusijajärjestyksen tavoitteet 
	Tässä luvussa esitellään mahdollisia priorisointikriteerejä ratakapasiteetin etu-sijajärjestyksessä käytettäviksi. Kriteerien määrittelyn lähtökohtana on käytetty lainsäädännön vaatimuksia ja työn aikana kerättyä tietoa liikenteen yhteiskun-nallisista tavoitteista, työpajoissa kerättyä tietoa ratakapasiteetin hakijoiden tavoitteista sekä benchmark-tutkimusta.  
	 
	Lainsäädännön pohjalta junien välisten priorisointikriteerien valinnassa on huo-mioitava seuraavat tavoitteet.  
	 
	1) Rataverkon haltijan on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan täyttämään kaikki ratakapasiteettihakemukset. Hakemusten kokonaisuuden katsotaan edustavan ratakapasiteetin hakijoiden näkemystä junien yhteiskunnallisesta hyödystä, mistä syystä 2) muutokset alkuperäisiin hakemuksiin pyritään pitä-mään mahdollisimman pieninä. Jotta nämä tavoitteet olisivat toteutettavissa mahdollisimman monen junan kohdalta, on 3) etusijajärjestyksen tuettava te-hokasta rataverkon käyttöä. 
	 
	Silloin kuin muutoksia hakemuksiin pitää tehdä rataverkon haltijan toimesta, on 4) pyrittävä maksimoimaan junien yhteiskunnallinen hyöty, tähän liittyvien valintojen on perustuttava rataverkon haltijan näkemykseen junien yhteiskun-nallisesta hyödystä eri tilanteissa. Näiden valintojen on oltava 5) tasapuolisia ja syrjimättömiä, ja niiden on 6) huomioitava vaikutukset liikennöitsijöiden ta-louteen sekä muihin kapasiteetin hakijoihin. 
	 
	Näiden lainsäädännöstä nousevien periaatteiden lisäksi työn aikana on todettu, että 7) etusijajärjestyksen on mahdollistettava rataverkon kehittäminen. Etu-sijajärjestyksen on tarvittaessa 8) huomioitava rataverkon erityispiirteet ja etusijajärjestyksen on 9) oltava käytännössä toteutettavissa käytettävissä olevilla resursseilla vuosikapasiteettiprosessin aikataulun puitteissa. 
	 
	Tässä luvussa käydään läpi mahdollisia priorisointikriteerejä näiden yleisten ta-voitteiden toteuttamiseksi keskittyen erityisesti junien yhteiskunnallisen merki-tyksen arviointiin. Kriteereistä esitetään määritelmä, lyhyt analyysi niiden vah-vuuksista ja heikkouksista sekä johtopäätös (+ / -) niiden käyttökelpoisuudesta junien priorisointiin Suomessa.  
	 
	Jotta yksittäisten kriteerien valitseminen olisi mielekästä, on kuitenkin ensin tehtävä joitakin perusratkaisuja priorisointikriteerien toimintalogiikkaan ja nii-den käytön prosessiin liittyen. Näitä tarkastellaan luvussa 5.1.2. 
	 
	4.1.2 Etusijajärjestyksellä tehtävät valinnat 
	Ennen tarkempien junien välisten etusijajärjestysten määrittelyä on päätettävä etusijajärjestyksen perusrakenne: minkä asioiden välillä etusijajärjestyksellä tehdään valintoja, kuka valinnat tekee, ja millaisiin tietoihin nojautuen. 
	 
	EU:n rautatiemarkkinadirektiivi ja raideliikennelaki tarjoavat kaksi perusratkai-sua ratakapasiteetin loppumisesta johtuvan ylikuormitustilanteen purkami-seen: etusijajärjestyksen käytön tai ratakapasiteetin hinnoittelun. Ensimmäi-sessä vaihtoehdossa valinnat ajettavien junien välillä tekee rataverkon haltija, jälkimmäisessä tapauksessa järjestetään tyypillisesti huutokauppa, jolloin va-linnan ajettavista junista tekevät kapasiteetin hakijat tarjoustensa perusteella rataverkon haltijan toimiessa huutokaupan
	 
	Hinnoittelu 
	 
	Huutokauppamenetelmiä on käytössä jonkin verran Euroopassa ja ne eroavat toisistaan sen mukaan, missä vaiheessa prosessia huutokauppaa käytetään. Mahdollista on, että heti ylikuormitusjulistuksen jälkeen ratkaisut muodoste-taan yksinomaan huutokaupan pohjalta eli eniten maksava toimija saa itselleen mieluisan ratakapasiteetin. Vaihtoehtoisesti ennen huutokauppamenettelyyn siirtymistä voidaan käyttää muita kriteerejä ratkaisun löytämiseksi. 
	 
	Huutokauppamenetelmä lisäisi prosessin markkinalähtöisyyttä ja se voisi sovel-tua esimerkiksi tavarajunien priorisoimiseen kahden samankokoisen operaatto-rin välillä. Liikennetyypit ja operaattorit voivat olla kuitenkin hyvin erilaisia. Huu-tokauppamenettely voi syrjiä pienempää toimijaa, sillä suuremmalla toimijalla on paremmat mahdollisuudet maksaa enemmän radan käytöstä. Henkilöliiken-teestä merkittävä osa sopimusperusteista ja lopputulokset voisivat olla enna-koimattomia, jos liikenteen hankintaorganisa
	 
	Huutokauppa- ja yleisemmin hinnoittelumenettely voi toimia hyvin ylikuormi-tuksen purkamisessa tilanteessa, jossa tarjolla on useampi kuin yksi vaihtoeh-toinen junareitti, jos tällaisia ruuhkan purkuun soveltuvia vaihtoehtoisia reittejä ei ole ei hinnoittelun käyttö välttämättä johda ratakapasiteetin optimaalisem-paan käyttöön. 
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	Johtopäätös:  
	Figure
	 
	Hinnoittelu- ja huutokauppamenettelyjä voidaan kehittää etusijajärjestyksen käytön rinnalla, mutta huomioiden mm. suuret kokoerot liikennöitsijöiden vä-lillä ja julkisen hankinnan merkittävän roolin matkustajaliikenteessä, hinnoit-telua ei kannata nähdä ainoana tapana ratkaista ylikuormitusta, vaan etusija-järjestystä tulee kehittää tämän työn puitteissa toimintamalliksi, jota voidaan käyttää ilman hinnoittelun tukea. 
	 




	  
	Liikenteen järjestämistapa 
	 
	Myös liikenteen järjestämistapa liittyy etusijajärjestysten näkökulmasta kysy-mykseen valintoja tekevästä toimijasta - asetetaanko junia etusijalle sen perus-teella, kuka niiden ajamisesta on päättänyt. Erityisesti matkustajaliikenteessä kilpailua voi käydä niin raiteista kuin raiteilla eli liikenne voi olla jonkin tahon ti-laamaa tai liikennöitsijän omalla riskillään ajamaa. Tilattu liikenne voidaan hank-kia kilpailutuksen tai suorahankinnan kautta, ja sille asetetaan usein julkisen palvelun velvoitteita. 
	 
	Kansainvälisen vertailun pohjalta ei voi antaa selvää suositusta, tuleeko priori-soinnissa antaa etusija open access -liikenteelle vai sopimusliikenteelle. Nykyi-sissä sopimuksissa olevat maininnat osto- ja velvoiteliikenteen joustamisesta puoltaisivat sen matalampaa prioriteettia. Toisaalta osto- ja velvoiteliikenteellä pyritään takamaan liikennepalveluita alueille, joille niitä ei kaupallisesti muo-dostuisi, joten riittävän kapasiteetin turvaaminen on oleellista.  
	 
	Myöskään vertailtaessa henkilö- ja tavaraliikennettä ei ole selvää, millä tavalla henkilöliikenteen järjestämistavan pitäisi yhteiskunnallisen hyödyn näkökul-masta vaikuttaa henkilöliikenteen prioriteettiin tavarajuniin verrattuna. Vertailu tavarajuniin on merkittävä, koska Suomen rataverkolla erityyppiset junat liiken-nöivät tyypillisesti samoilla raiteilla. 
	 
	 
	 
	Johtopäätös:  
	Figure
	 
	Liikenteen järjestämistavan osalta ei ole selkeää perustelua sille, mitä liiken-nettä etusijajärjestyksen tulisi suosia, junien merkitys on etusijajärjestystä var-ten määriteltävä muiden tekijöiden avulla. 
	 
	 
	 
	 
	Yksittäiset junat ja junalajit 
	 
	Edellisten johtopäätösten perusteella junien priorisoinnin kannattaisi tapahtua rataverkon haltijan toimesta. Tällöin on päätettävä, millaisten ratkaisujen avulla priorisointia tehdään, tehdäänkö valintoja yksittäisten junien vai junalajien vä-lillä, ja painotetaanko taloudellista laskelmaa vai laadullisia kriteerejä.  
	 
	Nämä ratkaisut liittyvät toisiinsa: jos junien vertailuun kehitetään yhteiskunnal-liseen hyötyyn viittaava taloudellinen laskentatapa, voidaan kaikkia junia käsi-tellä periaatteessa yksilöinä ja asettaa ne vertailuun taloudellisen arvonsa pe-rusteella samalle viivalle riippumatta siitä minkä lajisia junia ne ovat. Tällöin ju-nan tyyppi olisi vain yksi sen "arvoon" mahdollisesti vaikuttava tekijä. Tämä lä-hestymistapa mahdollistaisi periaatteessa koko priorisointiratkaisun arvon las-kemisen junien arvon summ
	Tähän lähestymistapaan liittyy kuitenkin merkittäviä kysymyksiä. Ensinnäkin on hyvin epävarmaa, voitaisiinko hyvin erilaisten junien yhteiskuntataloudellisia hyötyjä yhteismitallistaa matemaattista vertailua varten riittävän läpinäkyvästi. Riskinä olisi, että muodollisesti objektiivinen laskentatapa peittäisi alleen hei-kosti perusteltuja oletuksia. 
	 
	Toiseksi tällainen junan hyötyyn liittyvä laskenta väistämättä tarvitsee tuek-seen monipuolista junien kuljettamiin matkustajiin tai kuormaan liittyvää tietoa. Tämä tieto olisi kerättävä rautatieyrityksiltä, mikä aiheuttaa riskejä tietojen  objektiivisuuden tarkistamisesta. Kolmanneksi tällaisen laskennan tulos saat-taisi laskentatavasta riippuen vaihdella ja olla heikosti osapuolten ennakoita-vissa. 
	 
	Suomen rautatiemarkkinoiden tämänhetkisessä tilanteessa ratakapasiteetista kilpailee pääasiassa eri toimivaltaisten viranomaisten järjestämät liikennekoko-naisuudet, markkinaehtoinen matkustajakaukoliikenne ja muutama tavara- liikenneoperaattori. Tavaraliikennettä joiltakin osin lukuun ottamatta kilpailu ta-pahtuu "raiteista", ei "raiteilla" painottuen keskenään melko heikosti yhteis- mitallisten, hyvin erilaisia yhteiskunnallisia päämääriä tavoittelevien liikenne-kokonaisuuksien kapasiteettitarpeisiin. Vai
	 
	Suomen rautatiemarkkinaan sopii paremmin junalajien vertailu suurempina ko-konaisuuksina näiden erilaiset yhteiskunnalliset tavoitteet huomioiden. Täl-laista vertailua on mahdollista tehdä sekä laadullisin että laskennallisin mene-telmin, vertailukriteerejä tarkastellaan seuraavissa luvuissa. Kriteerien on mah-dollisuuksien mukaan perustuttava mahdollisimman helposti kerättäviin ja yk-siselitteisiin tietoihin. 
	 
	Junalajien ja niiden välisten vertailujen on tässä lähestymistavassa joka tapauk-sessa oltava keskeinen junan prioriteettiin suoraan vaikuttava tekijä. Etusijajär-jestyksen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että on laadittava erikseen sekä juna-tyyppien väliset etusijaisuudet että priorisointi saman junatyypin sisällä tehtä-viin valintoihin. 
	 
	 
	 
	Figure
	Johtopäätös:  
	 
	Priorisoinnissa tarvitaan selkeästi junien kategorisointia, jotta erityyppiset junat voidaan erotella toisistaan. Nykyinen perusjaottelu kauko-, lähi- ja tavaraliiken-teeseen on hyvä lähtökohta jaottelulle (nykyisin suomessa käytettävät junalajit ja -tyypit ovat liitteessä 1 ). Tätä jaottelua on kuitenkin tarkennettava priorisoin-tia varten luotavilla junatyypeillä; tarkemmat junatyypit valitaan, kun on ensin tarkasteltu muita käytettäviä priorisointikriteerejä. 
	 
	 
	 
	 
	4.2  Liikennepalveluiden yhteiskunnallinen merkittävyys 
	Liikennepalveluiden yhteiskunnallisen merkittävyyden arviointi suhteessa toi-siinsa on lainsäädännön mukaan tärkeä huomioitava tekijä junien priorisoin-nissa. Kansainvälisen vertailun pohjalta yhteiskunnallisen merkittävyyden  arviointi ja sen tärkeys on tulkittu eri maissa hyvin eri tavalla. Ruotsin mallin mu-kainen priorisointijärjestelmä, joka perustuu monipuoliseen yhteiskunnallisen merkittävyyden laskentaan, vaatii laajaa laskentamallia. Saksassa eri junatyyp-pien yhteiskunnallista merkitystä on kuvatt
	 
	Yhteiskunnallisen tai yhteiskuntataloudellisen optimitilanteen määrittelyssä yksi mahdollisuus on lähteä siitä, että kaikkien toimijoiden ratakapasiteettiha-kemusten toteuttaminen sellaisenaan tulkitaan karkeasti ideaalitilanteeksi – kuitenkin erilaiset rajoittavat tekijät tiedostaen. Ajattelutavassa toimijat tunte-vat asiakkaansa ja rakentavat aikatauluhakemukset asiakastarpeiden lähtökoh-dasta, sekä samanaikaisesti pyrkivät kustannustehokkaaseen ja optimoituun lii-kennetuotantoon. Tällöin ratakapasiteetin
	 
	Yhteiskuntataloudellisen merkittävyyden määrittelyssä voidaan huomioida laaja joukko eri tekijöitä, eikä ole olemassa yleistä määritelmää, miten merkittä-vyys tulisi laskea. Yksi mahdollinen lähtökohta yhteiskunnallisen merkittävyy-den arvioinnin sisällyttämiseksi etusijajärjestykseen voisi olla nykyisin hanke- arvioinneissa käytettävät menetelmät. Hankearviointien menetelmät ovat mu-kana seuraavan luvun arviointikriteerien tarkastelussa. 
	 
	Koska käytettävissä ei ole yksiselitteistä valmista menetelmää yhteiskunta- taloudellista merkittävyyden määrittelemiseksi, otettiin tarkasteluun mukaan muita tätä tukevia hakemusten vertailutekijöitä. Työn aikana tunnistettiin ku-vassa 14 esitetyt potentiaaliset ylätason vertailutekijät. Näistä vaikutukset ra-taverkon tehokkaaseen käyttöön, vaikutukset muihin juniin ja vaikutukset matka- ja kuljetusketjuihin ovat selkeästi sidoksissa toisiinsa. Toisaalta vaiku-tukset matka- ja kuljetusketjuihin on suoraan 
	 
	 
	Figure
	 
	Kuva 14. Tunnistetut potentiaaliset ylätason priorisointitekijät. 
	 
	Ylätason vertailutekijät eivät sellaisenaan toimi junien tarkemman vertailun  kriteereinä, mutta ne toimivat johtavana ajatuksena kriteerejä määriteltäessä.  
	 
	Seuraavassa luvussa esitetyt tarkemmat kriteerit nousivat esiin kansainvälisen vertailun ja työn aikana pidettyjen työpajojen keskustelun pohjalta. Jos kriteeriä on hankearvioinneissa käytetty laskennallinen kriteeri, tämä on mainittu teks-tissä. 
	 
	4.3  Yksittäisiä arviointikriteerejä 
	4.3.1  Asiakashyödyt 
	Asiakashyödyn näkökulmasta ratakapasiteetin jakamisen keskeiseksi lähtökoh-daksi tulee ottaa ihmisten ja yritysten tarpeet sekä arvioida, missä määrin eri ratkaisuvaihtoehdot toteuttavat tai eivät toteuta asiakashyötyjä.  
	 
	Asiakashyödyt ovat vaikeasti määriteltäviä, tapauskohtaisia eivätkä aina yhteis-mitallisia ja erilaisten asiakashyötyjen asettaminen tärkeysjärjestykseen on hy-vin haastavaa. Eri asiakkaat voivat arvostaa hyvin erilaisia asioita ja arvioida asiakashyötyjä hyvin eri tavoin. Kuitenkin asiakashyödyt ovat keskeinen osa lii-kenteen yhteiskuntataloudellista hyötyä, ja ne on pyrittävä huomioimaan kapa-siteetin etusijajärjestystä määritettäessä.  
	 
	Asiakashyötyjen käyttäminen etusijajärjestyksen määrittelyyn edellyttää joko yhteiskuntataloudellista laskentamallia, jossa eri junien asiakkaille tuottama hyöty on käännetty yhteismitalliseksi taloudelliseksi hyödyksi, tai vaihtoehtoi-sesti eri asiakashyötyjä kuvaavien mittareiden käyttämistä yksittäin junien ver-tailuun, mahdollisesti muiden priorisointikriteerien joukossa. Tässä työssä käy-tetään jälkimmäistä lähestymistapaa, mahdollisia mittareita tarkastellaan seu-raavassa. 
	 
	Lisäksi asiakashyötyjen osalta on huomioitava, että yksittäisen junan tuottaman palvelun ketjuttaminen esimerkiksi matkustajien vaihtoyhteyksien kautta toisen junan tuottamaan palveluun saattaa tuottaa asiakkaalle lisähyötyä. Näitä matka- ja kuljetusketjuihin liittyviä hyötyjä tarkastellaan luvussa 5.3.3. 
	 
	Junan kulkupäivien määrä 
	 
	Junan kulkupäivien määrän voidaan katsoa mittaavan yleisellä tasolla junan yh-teiskunnallista merkitystä, päivittäin ajettava juna on lähtökohtaisesti merkittä-vämpi kuin viikoittain ajettava. Junan kulkupäivien määrä aikataulukaudella on myös helposti mitattava yksiselitteinen tekijä. Pieniä eroja kulkupäivien mää-rässä ei kuitenkaan voida pitää merkittävänä erottelevana tekijänä. 
	 
	Erityyppisten junien välillä kulkupäivien määrä ei välttämättä ole selkeä vertai-lutekijä. Esimerkiksi päivittäin kulkevan taajamajunan todellinen merkittävyys voi olla pienempi kuin muutamana päivänä viikossa kulkevan tavarajunan.  
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	Johtopäätös:  
	 
	Junan kulkupäivien määrä on yksiselitteisesti määriteltävissä oleva tekijä, jota voidaan hyödyntää priorisointikriteerinä ainakin muutoin saman tyyppisten junien välillä. Erityyppisten junien välillä se ei välttämättä ole tasapuolinen vertailukriteeri. 
	 




	 
	Kokojuna/vaunukuljetukset 
	 
	Kokojunakuljetuksella tarkoitetaan junakuljetusta, jossa on vain yhden tyyppisiä vaunuja ja vaunumäärä on tyypillisesti suuri. Vaunukuljetuksessa puolestaan voi olla useamman tyyppisiä vaunuja ja junapituus voi vaihdella tarpeen mukaan. Kokojunakuljetuksien kilpailukyky rautateillä on hyvä suhteessa maantiekulje-tuksiin ja ne ovat tärkeä kuljetusmuoto. Vastaavasti kuitenkin myös vaunukulje-tusten hyöty asiakkaalle voi olla merkittävä, eikä näitä kuljetusmuotoja ole pe-rusteltua laittaa keskenään tärkeysjärj
	 
	 
	Figure
	Johtopäätös:  
	 
	Etusijajärjestyksessä ei tulisi ottaa kantaa siihen, millä periaatteella juna on muodostettu eri kuljetustarpeisiin. Kokojuna- ja vaunukuljetuksia ei priorisoida suhteessa toisiinsa. 
	 
	Matkustajamäärä tai matkustussuorite 
	 
	Matkustajamäärä ja suorite ovat hankearvioinneissa keskeisiä arvioinnin koh-teita. Näihin liittyviä mahdollisia mittareita ovat esimerkiksi: 
	 matkustajamäärä 
	 matkustajamäärä 
	 matkustajamäärä 

	 matkustussuorite (hkm) 
	 matkustussuorite (hkm) 

	 junan matkustajakuormitus 
	 junan matkustajakuormitus 

	 lipputulot per matkustaja 
	 lipputulot per matkustaja 

	 vaihtomatkustajien määrä/osuus 
	 vaihtomatkustajien määrä/osuus 

	 aikakriittisten matkustajien määrä/osuus 
	 aikakriittisten matkustajien määrä/osuus 


	 
	Matkustajamäärä tarkoittaa, montako matkaa on tehty junissa. Matkustussuo-rite tarkoittaa, montako kilometriä matkustajat ovat kulkeneet junissa. Tiedot päivittyvät vuosittain rautatietilastoihin, joita laatii nykyään Tilastokeskus. Vuonna 2018 kaukoliikenteessä tehtiin 13,6 miljoonaa matkaa (15,5 %) ja lähilii-kenteessä 73,9 miljoonaa matkaa (84,5 %), mutta matkustussuoritteesta kertyi kaukojunissa noin kolme neljäosaa ja lähijunissa noin yksi neljäsosa (Traficom 2019). Matkustajamäärätietojen käyttäminen 
	 
	Matkustajamäärät tai matkustussuorite on yhteiskuntataloudellisen hyödyn näkökulmasta oleellinen priorisointikriteeri. Kriteerinä matkustajamäärä tai matkustussuorite olisi myös yksinkertaisesti laskettavissa ja hyvin kuvaava. Matkustajamääriin liittyy kuitenkin myös selkeitä haasteita. Matkustajamäärät voidaan saada vain jo olemassa olevasta liikenteestä ja silloinkin kyse on histo-riatiedosta. Lisäksi toteutuneiden matkustajamäärätietojen luotettavuudesta ei ole välttämättä täyttä varmuutta. Selkeäksi haa
	Junien matkustajakuormitusta on arvioitu hankearviointiohjeessa henkilö- ja vaunukilometrien suhteena, ja vuonna 2013 vaunukohtainen kuormitus oli Hel-singin seudun liikenteessä noin 28 ja pitkänmatkaisissa junissa noin 19 matkus-tajaa vaunua kohti (Liikennevirasto 2015c). Vertailuun soveltuvien kuormitus- tietojen laskeminen edellyttäisi tarkempia ja uudempia tietoja matkustaja- määristä. 
	 
	Lipputuloihin vaikuttaa matkan hinta. Vuonna 2013 kaukoliikennematkustaja maksoi matkastaan keskimäärin 22 euroa ja lähijunamatkustaja noin 1,10 euroa ja henkilökilometreihin suhteutettuna lähiliikennematkoista maksettiin noin kol-masosa vähemmän kuin kaukoliikennematkoista (Liikennevirasto 2015c). Suu-ruusluokat lienevät pysyneet samoina, vaikka hinnoittelussa on tapahtunut muutoksia vuoden 2013 jälkeen. 
	 
	Tietoja vaihtomatkustajien ja aikakriittisten matkustajien osuudesta käytetään Ruotsin prioriteettisäännöissä (Trafikverket 2019). Vaihtomatkustustietoja on saatavilla lähinnä vain matkustustilastoista, mutta tietojen käyttäminen edel-lyttäisi myös matkaketjun ja vaihdon käsitteen täsmällistä määrittelyä. Aika-
	kriittisten matkustajien osuuden arvioiminen edellyttää todennäköisesti mat-kustajatutkimusten tekemistä. Ruotsissa hakija ilmoittaa arviot vaihtomatkus-tajien ja aikakriittisten matkustajien osuuksista. 
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	Esimerkki. Matkustajamääräennuste Pääradan ja Rantaradan lähijunissa vuosina 2025 ja 2040. 
	 
	Vuonna 2017 ilmestyneessä Etelä-Suomen junaliikenteen (ESSI) kehityskuva -projektissa laadittiin junaliikenteen kysyntäennusteita vuosille 2025 ja 2040. 
	Taulukko 1.    Matkustajien ennustettu jakautuminen aamun huipputuntina eri juniin Pääradalla ja Rantaradalla vuosina 2025 ja 2040. Lähde: Liikennevirasto 2017a, 20. 
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	* = Päärata tarkoittaa yhteysväliä Käpylä–Pasila ja  Rantarata yhteysväliä Valimo–Huopalahti. 
	** = Sisältää Kehäradan junat. Rantaradalla oletuksena on kaupunkiradan valmistuminen Kauklahteen asti. 
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	Figure
	Johtopäätös: 
	 
	Matkustajamäärät ovat matkustajaliikenteen keskeinen mittari ja kuvaavat  yhteiskuntataloudellisen hyödyn muodostumista. Yksittäisenä priorisointi- kriteerinä matkustajamäärään liittyy kuitenkin paljon ongelmakohtia määritte-lyn ja luotettavuuden osalta. Lähi- ja kaukoliikennettä vertailtaessa matkustaja-määrät ja matkustussuorite vetävät vertailua eri suuntiin. Myös matkustussuo-ritteen ja tavaraliikenteen kuljetussuoritteen tarkka vertailu olisi myös haasta-vaa. Tällä perusteella matkustajamäärät eivät so
	 
	 
	Matkan tarkoitus tai luonne 
	 
	Henkilöliikenteen matkojen tarkoitusta ja tyyppejä voidaan hankearvioinneissa arvioida tai määrällistää ainakin seuraavien mittarien avulla: 
	 
	 matka-aikasäästö 
	 matka-aikasäästö 
	 matka-aikasäästö 

	 matkan tarkoitus 
	 matkan tarkoitus 

	 kysyntäjousto 
	 kysyntäjousto 


	 
	Hankearvioinnissa matka-aikojen nopeutumisesta seuraavalle matka-aikasääs-tölle on kolme perusarvoa vuodelta 2013: työajan matka 23,68 €/hlö/h, työssä-käynti-, koulu- tai opiskelumatka 10,68 €/hlö/h sekä asiointi- ja vapaa-ajanmat-kat 6,79 €/hlö/h (Liikennevirasto 2015c, 43). Matkantarkoitusjakaumat esite-tään hankearviointiohjeessa Helsingin seudun junan ja yli 100 kilometriä pitkien kaukoliikennematkojen osalta perustuen henkilöliikennetutkimusten ja julkisen liikenteen suoritetilaston tietoihin. Kaukolii
	 
	Suomen hankearviointiohjeessa esitellään Ruotsissa käytettäviä kysyntäjous-toja matka-ajan ja vuorovälin suhteen. Matka-ajan piteneminen on kriittisintä kysynnän kannalta pitkillä kaukojunamatkoilla ja työmatkoilla. Joustojen sijaan käytetään yleensä liikennemalleja (Liikennevirasto 2015c, 43). 
	 
	Matka-aikasäästöjen arvot erityyppisille matkoille ovat sinällään relevantteja, mutta tiedot ovat yleisiä. Tarkkojen junakohtaisten tietojen muodostaminen voi olla haastavaa. Matkan tarkoitustietojen ja kysyntäjoustojen käyttäminen ja ko-rostaminen todennäköisesti suosii hieman enemmän kaukojunia kuin lähijunia. 
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	Johtopäätös:  
	 
	Etusijajärjestyksessä ei tulisi ottaa kantaa matkan tarkoitukseen, mutta sään-nöissä voidaan huomioida junan aikakriittisyys, jos se on muuten perustelta-vissa. 
	 
	 
	Tavarajunien vertailukriteerejä 
	 
	Erityisesti tavaraliikenteeseen soveltuvia mittareita hankearvioinneissa ovat esimerkiksi 
	 
	 Kuljetussuorite 
	 Kuljetussuorite 
	 Kuljetussuorite 

	 Tavaran ajan arvo 
	 Tavaran ajan arvo 

	 Kuljetuksen aikakriittisyys 
	 Kuljetuksen aikakriittisyys 


	 
	Kuljetussuorite tarkoittaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavara-määrän ja kuljetusmatkan pituuden tulona tonnikilometreinä. Kuljetussuorite on tavaraliikenteen keskeinen mittari ja kuvaa yhteiskuntataloudellisen hyödyn muodostumista. Tiedot päivittyvät vuosittain rautatietilastoihin. Tavaraliiken-teen tarkat kuljetussuoritetiedot ovat todennäköisesti matkustajamäärätietoja luotettavammin saatavilla. Tiedot kuitenkin kuvaavat matkustajamäärien tavoin aina mennyttä. Lisäksi tavaraliikenteessä k
	 
	Tavarajunan ratamaksukäytännöt korostavat ainoastaan junan painoa, eikä ta-varajunan sisältämän kuorman arvokkuudelle tai aikakriittisyydelle ole selviä vertailukriteerejä. Nykyään kuljetuksen aikakriittisyydestä ei kerätä tietoa rata-kapasiteettihakemusten yhteydessä. 
	 
	Tavaran ajan arvosta on laadittu tutkimus 2019, ja tavarajunaliikenteessä on eroteltu tavararyhmittäin erisuuruisia arvoja irtotavaroille, massatuotteille ja vaarallisille aineille (Väylävirasto 2019b, 29). Havaintotapausten vähäinen määrä rajoitti tarkempaa määrittelyä. Tavaratoimituksen ajan arvo rautatiekul-jetuksissa on tavararyhmän mukaan 4,33–46,83 euroa/toimitus/tunti ja toimi-tettua tonnia kohden oli 0,01–0,56 euroa/tonni/tunti tavararyhmän mukaan. Kaikille tavararyhmille saatu yhteinen ajan arvo ol
	 
	 
	Figure
	Figure
	Johtopäätös:  
	 
	Kuljetussuorite ja tavaran ajan arvo eivät sovellu yksittäisiksi priorisointi- kriteereiksi, mutta ne tulisi huomioida yleisemmällä tasolla yhteiskuntatalou-dellisia hyötyjä arvioitaessa. Kriteerien määrittelyyn ja luotettavuuteen liittyy haasteita. Arvokkaan tavaran kuljettaminen ei ole aina välttämättä erityisen ai-kataulukriittistä. Kuljetuksen aikataulukriittisyyden on perusteltua olla osa- tekijä tavarajunien keskinäisessä priorisoinnissa, vaikka kiireellisyyden arviointi perustuukin pitkälti ratakapas
	 
	 
	 
	4.3.2  Vaikutukset hakijoiden liiketoimintaan 
	 
	EU-direktiivi ja kansallinen rautatielaki velvoittavat huomioimaan liiketoimin-nalliset vaikutukset priorisoinnin yhteydessä. Lähtökohtana on, että priorisoin-nin lopputuloksesta ei saisi aiheutua tarpeetonta ja kohtuutonta haittaa yksit-täiselle hakijalle.  
	 
	Tarkka junakohtainen liiketaloudellinen laskelma ei ole priorisoinnin yhteydessä mahdollista käytettävissä olevasta ajasta ja mahdollisista liikesalaisuuksista johtuen. Yleisellä tasolla yksittäisen junan merkittävyyttä hakijan liiketoimin-taan voidaan arvioida esimerkiksi toimijan kokonaisjunamäärien kautta. Lisäksi liiketoiminnallisia vaikutuksia voidaan huomioida seuraavalla tavalla kuljetus-kustannuksia arvioimalla.  
	 
	Kuljetus- ja liikennöintikustannukset 
	 
	Kuljetus- ja liikennöintikustannukset ovat selkeästi laskettavissa olevia tekijöitä tiettyyn tarkkuustasoon asti. Yksinkertainen karkean tason laskenta voisi perus-tua esimerkiksi hankearvioinneissa käytettäviin yksikköarvoihin. Laskennassa on mahdollista huomioida myös lipputulot sekä kysyntäjousto ja henkilö- ja ta-varaliikenteen vertailu on mahdollista. 
	 
	Kustannuslaskentaa liittyy kuitenkin myös useita haasteita. Kuluttajan ylijää-män muutoksen huomioiminen esimerkiksi hidastuneen matka-ajan seurauk-sena on haastavaa. Myöskään ulkoisia tekijöitä, kuten muutoksia rautatie- ja maantieliikenteen välisessä kilpailukyvyssä, ei voida huomioida. Hankearvioin-tien yksikkökustannukset perustuvat historiatietoon ja ne sisältävät runsaasti yksinkertaistuksia, joten ne eivät huomioi käsiteltävän aikataulukauden muu-toksia. Myös matkustajamäärätietoihin ja tietoihin kul
	 
	Hankearviointiohjeissa esitetään vuoden 2013 hintatasolla tietoja matkatunti- ja matkakilometriperusteisesti. Henkilöliikenteen tiedot ovat junatyyppikohtaisia. Tiedot eivät kata kaikkia mahdollisia junia, sillä esimerkiksi sähkövetoisten lähi-junien osalta esitetään vain yksi hinta, vaikka liikennöintikäytössä on useita ka-lustotyyppejä. Myös InterCity-junien kokoonpanokoostumukset ovat muuttu-neet, sillä nykyään InterCity-junissa käytetään pääosin vain kaksikerroksisia vaunuja. Tavaraliikenteessä esitetää
	 
	 
	Figure
	Johtopäätös:  
	 
	Kuljetus- ja liikennöintikustannukset ovat liikenteen keskeisiä mittareita ja ne kuvaavat yhteiskuntataloudellisen hyödyn muodostumista. Laskenta perustuu kuitenkin aina historiatietoon ja oletuksiin. Näin ollen luotettavan ja tasapuoli-sen tarkan junakohtaisen priorisointikriteerin määritteleminen olisi hyvin haas-teellista. Kuljetus- ja liikennöintikustannukset eivät sovellu yksittäiseksi priori-sointikriteeriksi, mutta ne tulisi huomioida yleisemmällä tasolla eri tyyppisten junien priorisointia arvioitae
	 
	 
	Veturi- ja kalustokierrot 
	 
	Mikäli junien liikennöintikustannuksia halutaan tarkastella, keskeinen rooli tulee olla junien välisten riippuvuuksien, kuten veturi- ja kalustokiertojen tehokkuu-den, arvioimisessa. Vähäisten matka-aikamuutosten sijaan kustannukset nou-sevat merkittävästi silloin, kun tarvitaan lisää kalustoa. Liikennöintikustannus-ten huomioiminen todennäköisesti suosii pitkiä henkilöjunia, eli junia, jotka sito-vat arvokkainta veto- ja vaunukalustoa. 
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	Esimerkki liikennöintikustannuksista: InterCity-kaukojunan, kiskobussin ja tavarajunan liikennöintikustannukset  
	 
	IC-junan liikennöintikustannukset matkatuntia kohti ovat 525 €/perus- yksikkö/tunti ja 93 €/lisäyksikkö/tunti (oletuksena perusyksikkö kolmevau-nuinen IC-juna). Yhden kolmivaunuisen IC-junan (525) liikennöintikustannuk-set kasvavat yhden minuutin matka-ajan pidennyksestä 8,75€ ja 6-vaunuisen IC-junan (525+3*93) 13,40 € (Liikennevirasto 2015c, 32). 
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	Kahden yksikön kiskobussin liikennöintikustannukset matkatuntia kohti ovat 242 €/perusyksikkö/tunti (ensimmäinen yksikkö) ja 75 €/lisäyksikkö/tunti. Kiskobussin liikennöintikustannukset kasvavat yhden minuutin matka-ajan pi-dennyksestä 5,28 €. (Liikennevirasto 2015c, 32). 
	 
	Tavarajunan yksikkökustannukset matkatuntia kohti ovat ensimmäinen vetu-rin osalta 235 €/tunti sekä toisesta ja kolmannesta veturista 122 €/tunti ja vaunujen kustannukset 2,05 €/tunti. 40-vaunuisen tavarajunan liikennöinti-kustannukset kahdella veturilla kasvavat yhden minuutin matka-ajan piden-nyksestä 7,31 € ja 60-vaunuisen junan 8,00 €. (Liikennevirasto 2015c, 34). 
	 
	Tulos:  
	Käytettyjen laskenta-arvojen perusteella IC-junan liikennöintikustannukset ovat lähes poikkeuksetta tavarajunaa suuremmat. Toisaalta kiskobussin lii-kennöintikustannukset voivat usein alittaa pitkän tavarajunan liikennöintikus-tannukset. 
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	Figure
	Johtopäätös:  
	 
	Eri junalajien liikennöintikustannuksia voidaan huomioida etusijajärjestystä määriteltäessä. Samoin voidaan huomioida priorisointiratkaisujen vaikutukset kalusto- ja veturikiertoihin. Priorisointiratkaisuissa tulee myös mahdollisuuk-sien mukaan pyrkiä huomioimaan ratkaisujen kohtuullisuus, jos ne koskevat sel-keästi eri kokoisia liikennöitsijöitä. 
	 
	 
	4.3.3  Matka- ja kuljetusketjut 
	Henkilöjunaan kytkeytyvät matkaketjut 
	 
	Matkaketjut muodostuvat vaihtoyhteyksien kautta. Vaihtoyhteydet muihin ju-niin voidaan määritellä, mutta varsinkin lähiliikenteen osalta olisi oleellista huo-mioida myös vaihtoyhteydet muihin liikennemuotoihin, kuten paikallislinja- autoihin. Vaihtoyhteyksien määrä voidaan laskea, mutta kaikkien vaihtoyhteyk-sien arvottamista samanarvoisiksi ei voida pitää tasapuolisena. Haasteeksi muodostuu siten eri vaihtoyhteyksien arvottaminen.  
	 
	Matkaketjuihin liittyy oleellisesti myös odotusajat. Myös niiden arvottaminen on hyvin haasteellista esimerkiksi Helsingin seudun lähiliikennealueen ja kauko- liikenteen vaihtojen välillä. Mahdollisten aikataulumuutosten takia matkaketju-tietoja sovellettaessa tulee myös varmistua ajantasaisesta tiedosta vaihto- yhteyksistä ja niiden aikatauluista. Kriteerin soveltaminen edellyttäisi vaihto- yhteyksien säännöllistä seurantaa. 
	 
	 
	Figure
	Johtopäätös:  
	 
	Henkilöliikenteen matkaketjut ovat oleellinen osa liikennejärjestelmän toimi-vuutta. Etusijajärjestyksen näkökulmasta vaihtoyhteydet ovat selkeästi määri-teltävä tekijä, joka voidaan huomioida. Esimerkiksi vaihtoyhteyksien määrä voi olla yksi määräävä tekijä saman tyyppisiä junia tarkasteltaessa. Lisäksi matka-ketjujen toimivuuden edistämisen on perusteltua olla yleinen aikataulusuunnit-telun periaate. Erilaisten matkaketjujen tarkempi arvottaminen ja rajaaminen sen sijaan on hyvin haasteellista. 
	 
	 
	Aikataulurakenteen integraatio (henkilöliikenne) 
	 
	Aikatauluratkaisut voivat korostaa eri tavoin kalustokierrollisen tai liikenteelli-sen (esimerkiksi vaihtoyhteydet) integraation merkitystä. Esimerkiksi Saksassa liikenne on integroitua, jos junakokonaisuus muodostaa suljetun kalustokierron ja kaikilla junilla on vaihtoyhteyksiä muihin juniin. 
	 
	Suomen rautateiden henkilöliikenne on perinteisesti rakennettu verkostomai-sesti junien välisiä vaihtoyhteyksiä korostaen. Vakiominuuttisuuteen pohjautu-via aikataulurakenteita on kaukoliikenteessä käytössä erityisesti Helsingistä ja Tampereelta eri suuntiin. Säännönmukainen aikataulurakenne yleensä edistää kalusto- ja veturikiertojen tehokasta suunnittelua. Vakiominuuttisuusperiaate on hyvä kaukojunien aikataulusuunnittelun lähtökohta. Laajan yksiraiteisuuden takia tiukan vakiominuuttisuuden vaatiminen on 
	 
	Tiheästi kulkevassa lähijunaliikenteessä tasainen vuoroväli mahdollistaa tehok-kaat vaihtoyhteysjärjestelyt muihin joukkoliikennemuotoihin, kuten linja-auto-liikenteeseen. Yhteiskäyttöraiteilla lähijunien lisäksi myös kauko- ja tavarajunat osallistuvat yhteensovitukseen. Pienet vuorovälipoikkeamat eivät yleensä mer-kittävästi heikennä mahdollisuuksia tehokkaan liikennetuotannon järjestämi-seen, ellei osa junista tämän seurauksena kuormitu liian täyteen. Lähijunaliiken-teessä kuormitusvaihtelut voivat olla s
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	Johtopäätös:  
	 
	Aikataulurakenteen sisältämät kalustokierrolliset ja vaihtoyhteyksiin liittyvät integraatiot tuovat yhteiskunnallista lisäarvoa yksittäiseen junaan verrattuna. Nämä tulisikin huomioida myös etusijajärjestyksessä. Henkilöliikenteessä aika-taulurakanteen integraation liittyvistä tekijöistä ainakin junien kalustokierto, vuoroväli ja vaihtoyhteydet on mahdollista huomioida etusijajärjestyksessä. 
	 
	 
	 
	Aikataulurakenteen integraatio (tavaraliikenne) 
	 
	Tavaraliikenteessä aikataulurakenteen integraatio voi tarkoittaa esimerkiksi ju-naa tai junien joukkoa, jotka on sidottu tiiviisti teollisuuden prosesseihin. Liiken-teellä on tiukkoja aikatauluvaatimuksia esimerkiksi teollisuuslaitosten tai sata-mien aikataulujen takia ja kuljetuksissa käytetään yleensä tietynlaista, kyseisiin kuljetuksiin sidottua vaunukalustoa. 
	 
	Tavarajunien aikatauluvaatimukset eivät lähtökohtaisesti ole yhtä tiukkoja kuin henkilöliikenteessä. Kuitenkin myös tyhjillä vaunuilla ajettavan paluujunan aika-taulun siirtäminen useilla tunneilla tai päivillä voi katkaista kalustokierron, jos vaunut eivät ehdi riittävän ajoissa lastaukseen seuraavaa junaa varten. Työ- pajatyöskentelyn perusteella yleisellä tasolla veturi- ja vaunustokierto on olen-naisempi tavaraliikenteen tekijä kuin henkilöstökierto. 
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	Johtopäätös:  
	 
	Tavaraliikenteen osalta aikataulurakenteen sisältämät integraatiot liittyvät ka-lustokiertoon ja asiakastarpeiden asettamiin aikataulurajoitteisiin. Nämä tekijät ovat merkittäviä myös kuljetusketjujen ja liikennejärjestelmä toimivuuden kan-nalta. Tavaraliikenteen osalta aikataulurakanteen integraation liittyvistä teki-jöistä ainakin junien kalustokierto ja selkeästi määriteltävissä olevat aikataulu-rajoitteet voidaan huomioida etusijajärjestyksessä. 
	 
	 
	4.3.4  Ratakapasiteetin tehokas käyttö 
	Ratakapasiteetin tehokas käyttö on yksi rautatielain ja EU direktiivien johtavista ajatuksista. Rataverkon käytön tehokkuus ja eri toimijoiden tasapuolinen ja syr-jimätön kohtelu tarkoittavat, että kapasiteetti tulee pyrkiä myöntämään kaikille haetuille junille. Jotta tätä tavoitetta ei vaarannettaisi tarpeettomasti pitää käy-tettävissä oleva kapasiteetti pyrkiä käyttämään tehokkaasti. 
	 
	Ratakapasiteetin tehokkaan käytön yksiselitteinen määritteleminen on kuiten-kin hyvin hankalaa. Käytännössä se tarkoittaisi, että mahdollisimman suurella junamäärällä kapasiteetin käyttöasteen tulisi olla mahdollisimman pieni niin, että vapaaksi jäävä kapasiteetti on oikeasti hyödynnettävissä. Käytännössä tämä tarkoittaisi laskennallisesti mahdollisimman homogeenisen ja nopean lii-kenteen suosimista. Liikenne Suomen rataverkolla on kuitenkin pääasiassa hy-vin heterogeenistä, joten ratakapasiteetin tehokkaan
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	Johtopäätös:  
	 
	Ratakapasiteetin tehokkaan käytön tulee olla yksi johtavista ajatuksista jo mah-dollista priorisointia edeltävissä vaiheissa, kun junien aikatauluja yhteensovite-taan. Priorisointikriteerit tulee määritellä siten, että ne tukevat ratakapasiteetin tehokasta käyttöä ja mahdollistavat mahdollisimman monen junan liikennöinnin kaupallisesti mielekkäällä tavalla. Lisäksi on pyrittävä välttämään yksittäisiä priorisointiratkaisuja, jotka johtavat tarpeettomasti kapasiteetin tehottomaan käyttöön silloin kun tällaine
	 
	Radan käyttötarkoitus 
	 
	Rautateiden verkkoselostuksissa voidaan asettaa tarkkoja rajoituksia ratainfran käytölle määrittelemällä rataosuuksia erikoistuneen ratakapasiteetin reiteiksi. Tällöin radalla voi liikennöidä pelkästään tai ensisijaisesti vain tietyntyyppisiä junia. Kansainvälisesti on yleistä asettaa junaliikennöinnille kriteerejä ajankoh-dan mukaan, eli esimerkiksi junareitillä voidaan yöaikaan priorisoida ensisijai-sesti tavarajunia ja päivällä matkustajajunia.  
	 
	Väylille voidaan myös asettaa liikenneprofiileja. Suomessa on liikenne- ja vies-tintäministeriön asetuksella kuvattu rautateiden pääväyläverkko ja muu rata-verkko ja pääväyläverkon radoille on asetettu pääasiallinen liikenneprofiili: hen-kilöliikenne, henkilö- ja tavaraliikenne ja tavaraliikenne. Profilointi perustuu muun muassa matkustaja- ja kuljetusvolyymeihin sekä nopeustasoihin eli on infrapainotteinen eikä niinkään liikennepalveluja korostava. Myös EU:n tasolla voidaan esittää luokituksia, kuten TEN-T
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	Johtopäätös:  
	 
	Eri radoilla on selkeästi erilaisia käyttötarkoituksia ja siksi myös uuden etusija-järjestyksen on perusteltua ottaa paremmin erityyppiset radat ja alueet huomi-oon. Tämä tukee ratakapasiteetin tehokasta käyttöä kunkin tyyppisellä radalla. Priorisointiratkaisujen ei tule olla merkittävässä ristiriidassa voimassa olevien luokittelujen tai profilointien kanssa. Toisaalta ratakapasiteetin jakamisessa nä-kökulma on liikennepalvelullinen, eikä priorisoinnin ole mielekästä pohjautua pelkästään yksittäisiin ratoje
	 
	 
	Infrarajoitteet 
	 
	Esimerkiksi energiakysymykset rajoittavat junaliikenteen aikataulusuunnittelua, sillä tietyillä radoilla esimerkiksi sähkönsyötön riittävyys voi asettaa rajoitteita tuotannon suunnitteluun ja junakohtaamispaikkojen valitsemiseen. Samoin lii-kennepaikkojen kaltevuus rajoittaa tavarajunien pysähdyksiä, ja rataverkolla on mäkeenjääntipaikkoina tunnettuja alueita. Vastaavat infrarajoitteet koskevat usein tavarajunia. 
	 
	Ratainfran asettamat rajoitteet tulee huomioida kaikissa kapasiteetin suunnit-telun ja yhteensovittamisen vaiheissa. Rajoitteet ovat lähtökohtaisesti kaikkien osapuolien tiedossa, mutta rajoitteiden vaikutukset voivat poiketa merkittävästi eri junien välillä esimerkiksi käytettävästä kalustosta ja junakoosta riippuen.   
	 
	 
	 
	Figure
	Johtopäätös:  
	 
	Ratainfrasta johtuvat rajoitteet ovat tapauskohtaisia ja niitä ei siksi voida suo-raan huomioida etusijajärjestyksessä. Prioriteettisääntöjen tuottamasta loppu-tuloksesta voi kuitenkin olla perusteltua poiketa, jos ratkaisu lisäisi ratainfran rajoitteista johtuen merkittävällä todennäköisyydellä esimerkiksi mäkeenjään-tiriskiä ja sitä kautta junaliikenteen häiriöherkkyyttä. 
	 
	 
	4.3.5  Vaikutukset muihin juniin 
	Priorisointiratkaisun heijastusvaikutukset 
	 
	Priorisointia tehtäessä tulee lain mukaan huomioida ratkaisujen vaikutukset muihin liikennöitsijöihin. Tästä syystä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää priorisointiratkaisuja, jotka aiheuttavat enemmän heijastusvaikutuksia muihin juniin mukaan lukien mahdollisesti uusia ratkaistavia priorisointikonflikteja. Täl-laiset heijastusvaikutukset eivät voi olla ensisijainen priorisointikriteeri, mutta muutoin keskenään samanlaisista ratkaisuista tulee valita pienimmän kokonais-määrän muutoksia aiheuttava ratkaisu
	 
	Junan kulkema matka 
	 
	Junan kulkema matka vaikuttaa sen yhteensovittamiseen muihin juniin. Kuljettu matka ei yksinään ole tasapuolinen vertailutekijä erityyppisten junien välillä. Esimerkiksi lähiliikenteen ja kaukoliikenteen vertailua pelkästään kuljetun mat-kan perusteella ei voida tasapuolisesti perustella. Samoin tavara- ja matkusta-jaliikenteen vertailu ei ole luontevaa kuljetun matkan pituuden perusteella. 
	 
	Hyvin samantyyppisten junien välillä kuljetun matkan voidaan nähdä kuvaavan junan muodostamaa yhteiskuntataloudellista hyötyä siten, että pidemmän mat-kan kulkeva juna tuottaa enemmän yhteiskuntataloudellista hyötyä. Junien tulee kuitenkin muilta osin olla hyvin samanlaisia ja esimerkiksi niiden kulkupäivien määrässä ei saa olla merkittävää eroa. Pidemmän matkan kulkevan junan pitä-minen paikallaan aiheuttaa todennäköisesti myös vähemmän heijastusvaiku-tuksia muihin juniin. 
	 
	Junan nopeus 
	 
	Junan nopeus vaikuttaa sen yhteensovittamiseen muihin juniin. Nopeus ei yksi-nään ole tasapuolinen vertailutekijä erityyppisten junien välillä. Eri liikennetyyp-pien luonne ja liikennetyypille soveltuva kalusto rajoittavat luonnostaan esi-merkiksi lähi- ja tavaraliikenteen nopeuksia. 
	 
	Muuten hyvin samantyyppisten junien välillä prioriteetin antaminen nopeam-malle junalle on perusteltua, koska se käyttää vähemmän ratakapasiteettia.  Myös matkustajajunien osalta nopeampi juna on matkustajien aikakustannusten kannalta parempi, jos junat muuten ovat samanlaisia. Toisaalta myös junien vä-liset nopeuserot lisäävät ratakapasiteetin kulumista, mutta hitaimmat junat on perusteltua ohjata ajamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella mahdollisuuksien mu-kaan. 
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	Johtopäätös:  
	 
	Junan ajamisen vaikutuksia muihin juniin, samoin kuin sen nopeutta ja kulkemaa matkaa voidaan käyttää priorisointiin muutoin keskenään hyvin samanlaisten junien välillä. 
	 
	 
	Täsmällisyys 
	 
	Etusijajärjestyksen käyttö voi vaikuttaa myös junien täsmällisyyteen, erityisesti jos tässä yhteydessä muutetaan junakohtauksia tai junien välisiä pelivaroja. Täl-laisessa tilanteessa tulee luonnollisesti mahdollisuuksien mukaan välttää rat-kaisuja, jotka heikentäisivät liikenteen täsmällisyyttä. Täsmällisyyttä voidaan kuitenkin parantaa kaikkia junia koskevia suunnittelusääntöjä kehittämällä, ja etusijajärjestyksen pitäisi näin ollen olla täsmällisyyden suhteen neutraali. 
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	Johtopäätös:  
	 
	Täsmällisyydestä huolehditaan lähtökohtaisesti suunnittelusääntöjä kehittä-mällä. 
	 
	 
	 
	4.3.6  Energiatehokkuus 
	Junien energiatehokkuuden huomioiminen aikataulusuunnittelussa tarkoittaa aikataulujen suunnittelua niin, että etenkään pitkän ja raskaan junan ei tarvitse pysähdellä toistuvasti väistämään muuta junaliikennettä eli energiaa käytetään tehokkaasti.  Toisaalta energiatehokkuuteen vaikuttaa myös käytettävä vetoka-lusto joka voi eri liikennöitsijöillä olla erilainen. Jos kokonaisenergiatehokkuus olisi priorisointikriteeri voitaisiin joutua tilanteeseen, jossa liikennöitsijöitä koh-deltaisiin epätasapuolisesti n
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	Johtopäätös:  
	 
	Energiatehokkuutta tulee suosia mahdollisuuksien mukaan, jos etusijajärjestyk-sen käytön yhteydessä tehdään aikataulujen yhteensovitusta, mutta sen ei tule olla kriteeri tilanteessa jossa joudutaan hylkäämään kapasiteettihakemuksia. 
	 
	 
	4.4  Yhteenveto arviointikriteereistä 
	Taulukossa 2 on yhteenveto läpikäydyistä arviointikriteereistä ja niiden käy-töstä etusijajärjestystä määriteltäessä. Lisäksi on mainittu lähde, josta kritee-rin arvosta on ajateltu saatavan tietoa (A = aikataulu, eli tieto luettavissa suo-raan hakemuksesta, L = liikennöitsijän on ilmoitettava tieto pyydettäessä tai hakemuksen yhteydessä).  
	Taulukko 2.  Yhteenveto arviointikriteereistä. 
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	Yhteensä tämän luvun selvityksen perusteella suositellaan viittätoista eri kri-teeriä käytettäväksi etusijajärjestysten määrittelyssä. Käytettävät etusijajärjes-tykset kuvataan seuraavassa luvussa, jossa on myös tekstissä kuvattu niissä käytettäviä kriteerejä. Koska tässä selvityksessä ei esitetä yleistä laskentamal-lia, jolla eri kriteereistä tehtäisiin keskenään yhteismitallisia, on kunkin seuraa-van luvun priorisointisäännön taustalla käytetty lähtökohtaisesti kaikkia yllä olevan taulukon priorisointikri
	5  Etusijajärjestys 
	5.1  Etusijajärjestyksen rakenne 
	Edellisissä luvuissa kuvatun selvityksen perusteella tässä selvityksessä päädy-tään suosittelemaan ratakapasiteetin etusijajärjestykseksi mallia, joka on pe-rusrakenteeltaan seuraava: 
	 Junat jaetaan kategorioihin niiden keskeisten liikennepalveluun liittyvien ominaisuuksien mukaan. Junakategorioita on yhdeksän. 
	 Junat jaetaan kategorioihin niiden keskeisten liikennepalveluun liittyvien ominaisuuksien mukaan. Junakategorioita on yhdeksän. 
	 Junat jaetaan kategorioihin niiden keskeisten liikennepalveluun liittyvien ominaisuuksien mukaan. Junakategorioita on yhdeksän. 

	 Rataverkon osat jaetaan viiteen eri etusijajärjestyksen kannalta erilai-seen reittiprofiiliin. Junakategorioiden välinen priorisointi vaihtelee reit-tiprofiilista toiseen. 
	 Rataverkon osat jaetaan viiteen eri etusijajärjestyksen kannalta erilai-seen reittiprofiiliin. Junakategorioiden välinen priorisointi vaihtelee reit-tiprofiilista toiseen. 

	 Junakategorioiden välille määritellään etusijajärjestys reittiprofiileittain. 
	 Junakategorioiden välille määritellään etusijajärjestys reittiprofiileittain. 

	 Junakategorioiden sisälle määritellään priorisointi samaan kategoriaan kuuluville junille niiden ominaisuuksien mukaan 
	 Junakategorioiden sisälle määritellään priorisointi samaan kategoriaan kuuluville junille niiden ominaisuuksien mukaan 

	 Etusijajärjestys kategorioiden välillä ja niiden sisällä rakennetaan edelli-sissä luvuissa määriteltyjen priorisointikriteerien mukaan käyttäen kus-sakin tapauksessa toimivimpia kriteerejä 
	 Etusijajärjestys kategorioiden välillä ja niiden sisällä rakennetaan edelli-sissä luvuissa määriteltyjen priorisointikriteerien mukaan käyttäen kus-sakin tapauksessa toimivimpia kriteerejä 

	 Kriteerit ovat osin kuvailevia ja osin laskennallisia. Kriteerien määrittely pyritään pitämään mahdillisimman selkeänä ja helposti tulkittavana. Jos näiden avulla ei joissain tilanteissa saada junien välille eroa, pyritään loppujen ratkaisujen osalta liikennöitsijöiden liiketoiminnan kannalta ta-sapuoliseen lopputulokseen. 
	 Kriteerit ovat osin kuvailevia ja osin laskennallisia. Kriteerien määrittely pyritään pitämään mahdillisimman selkeänä ja helposti tulkittavana. Jos näiden avulla ei joissain tilanteissa saada junien välille eroa, pyritään loppujen ratkaisujen osalta liikennöitsijöiden liiketoiminnan kannalta ta-sapuoliseen lopputulokseen. 

	 Joillakin rataosilla alhaisen prioriteetin kategoriaan kuuluville junille voi-daan määritellä kapasiteettikiintiö, joilla varmistetaan, että ainakin tietty määrä kyseisen kategorian junia voidaan ajaa. 
	 Joillakin rataosilla alhaisen prioriteetin kategoriaan kuuluville junille voi-daan määritellä kapasiteettikiintiö, joilla varmistetaan, että ainakin tietty määrä kyseisen kategorian junia voidaan ajaa. 

	 Rataverkon haltijalla on lain perusteella tietyissä poikkeustapauksissa mahdollisuus poiketa etusijajärjestyksestä, jos niiden soveltaminen joh-taisi kohtuuttomaan lopputulokseen. 
	 Rataverkon haltijalla on lain perusteella tietyissä poikkeustapauksissa mahdollisuus poiketa etusijajärjestyksestä, jos niiden soveltaminen joh-taisi kohtuuttomaan lopputulokseen. 


	 
	Esitetyn mallin tarkoituksena on optimoida liikenteestä koituvaa yhteiskunnal-lista hyötyä ja ratakapasiteetin tehokasta käyttöä. Asiakashyötyjen ja junaliiken-teen eri lajien tuottamien yhteiskunnallisten hyötyjen laskennallinen vertailu on haastavaa, mutta selvää on, että kaikissa tapauksissa integroitujen liikenneko-konaisuuksien, kuten vaihtoyhteyksien rakentaminen, jossa junaliikenteen voi-daan ajatella tuottavan enemmän hyötyä kuin sen yksittäisten junien summan, lisää asiakashyötyä kullakin liikennem
	 
	Reiteillä joilla liikennöi usean eri lajin junia tällaisen integraation rakentaminen saattaa edellyttää korkeaa prioriteettia. Tästä syystä etusijajärjestyksen mää-rittely erikseen kullekin reittiprofiilille on esitetyn mallin keskeinen piirre. Sen tarkoituksena on optimoida liikenteestä koituvaa hyötyä ja tarjota korkea priori-teetti rataosan kannalta merkittävälle liikenteelle.  
	 
	Lisäksi mallin tarkoituksena on mahdollistaa luotettavampi liikennesuunnittelu uusiin ratojen suunnittelun ja vanhojen ratojen parannushankkeiden yhteydessä mahdollistamalla rakennettavan radan optimointi paremmin sille liikenteelle, jota investoinnilla halutaan edistää. Rautatieliikenne toimii tehokkaimmillaan, jos rata ja sen liikenne suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Tulevia liikenne-
	tarpeita ei voida aina tietää, eikä tulevia suunnitteluinnovaatioita pidä estää etu-käteen, mutta kohtuullisen tarkka näkemys siitä, minkä tyyppiselle liikenteelle rata on optimoitu, auttaa suunnittelemaan investoinnit tehokkaammin. 
	 
	Kokonaisuutena uuden etusijajärjestysmallin ei ole tarkoitus käyttöönottohet-kellä merkittävästi muuttaa vallitsevaa junaliikennemuotojen balanssia. Jos tä-män selvityksen kirjoitushetkellä voimassa ollut vuoden 2020 vuosikapasiteetti olisi keväällä 2019 vuosikapasiteetin käsittelyvaiheessa suunniteltu tässä esi-tettyä etusijajärjestystä käyttäen, oltaisiin päädytty pääosin samanlaiseen lii-kenteeseen kuin käyttöön otetuissa aikatauluissa. Liikenteen balanssin muutta-misen sijaan tarkoituksena tarjota työka
	 
	 
	Figure
	Kuva 15. Etusijajärjestysmallin käyttö. 
	5.2  Reittiprofiilit 
	Suomen valtion rataverkolla liikennerakenne ja eri junakategorioiden junien suh-teellinen osuus vaihtelee voimakkaasti eri rataosien välillä. Eri rataosilla eri lii-kennemuotojen tarpeet ja merkittävyys voivat vaihdella voimakkaasti. Rata-verkko on jaettu seuraavaksi esitettyihin kokonaisuuksiin, joiden välillä junaka-tegorioiden prioriteetti vaihtelee. Merkittävänä ohjaavana tekijänä oli se, että jo-kaiselle liikennetyypille tulee löytyä ydin toiminta-alueeltaan kokonaisuus, jolla sen prioriteetti on korke
	 
	Junakategorioiden välinen järjestys määräytyy rataosakohtaisesti. Rataverkko on jaettu viiteen kokonaisuuteen, reittiprofiiliin, jotka ovat Helsingin seudun ju-nareitit, Etelä-Suomen pääjunareitit, henkilö- ja tavaraliikenteen junareitit, tavaraliikenteeseen painottuvat junareitit ja erikoistuneen ratakapasiteetin junareitit. Taulukko 3 kuvaa lyhyesti reittiprofiilien määritelmät. Reittiprofiili-jako on esitetty kartalla kuvassa 16. 
	Taulukko 3.  Reittiprofiilien tiivistetyt määritelmät ja niihin kuuluvat junareitit. 
	 
	Figure
	 
	Figure
	Kuva 16.  Rataverkon reittiprofiilijako. 
	Alueellisten kokonaisuuksien rajauskriteerit on muodostettu rataverkon ja lii-kennepalveluiden ominaispiirteiden perusteella huomioiden kokonaisuutena seuraavat osatekijät: 
	 
	- henkilöjunien vuoroväli,  
	- henkilöjunien vuoroväli,  
	- henkilöjunien vuoroväli,  

	- henkilö- ja tavarajunien lukumäärä ja niiden keskinäinen suhde, 
	- henkilö- ja tavarajunien lukumäärä ja niiden keskinäinen suhde, 

	- henkilöliikenteen matkustajavirtojen ja tavaraliikenteen kuljetusvirtojen keskinäinen suhde, 
	- henkilöliikenteen matkustajavirtojen ja tavaraliikenteen kuljetusvirtojen keskinäinen suhde, 

	- viralliset (esimerkiksi asetustaso) ratojen liikenneprofiililuokittelut, 
	- viralliset (esimerkiksi asetustaso) ratojen liikenneprofiililuokittelut, 

	- keskeiset junien väliset riippuvuudet. 
	- keskeiset junien väliset riippuvuudet. 


	 
	Tarkoituksenmukaista on, että aluekokonaisuuksien rajauskriteerit pysyvät pit-källä aikavälillä suhteellisen kiinteinä. Tietyn rataosuuden liikenteen luonteen muuttuessa olennaisesti ja pysyväisluonteisesti kyseinen reittiosuus voidaan siirtää toiseen aluekokonaisuuteen. Mahdolliset muutokset tai päivitykset voi-daan tehdä uusien verkkoselostusten julkaisujen yhteydessä esimerkiksi osana ennakkosuunnitteluprosessia. 
	 
	Erikoistuneen ratakapasiteetin junareitit tarkoittavat rataosuuksia, jotka on rautateiden verkkoselostuksessa määritetty erikoistuneen ratakapasiteetin rei-teiksi. Näillä junareiteillä ratakapasiteetti varataan ensisijaisesti määritetyn  liikennetyypin junien käyttöön muun liikenteen käyttäessä kapasiteettia, joka ensisijaiselta liikenteeltä jää yli. Ensisijaisella liikenteellä on kapasiteetin etu-otto-oikeus, eikä sitä tarvitse sovittaa muuhun liikenteeseen. Kaupunkiradat ovat erikoistuneen ratakapasiteeti
	 
	Helsingin seudun junareitit tarkoittavat junamäärällisesti suurimpia kauko- ja lähijunien yhteisiä reittiosuuksia väleillä Helsinki–Kytömaa ja Helsinki–Kirkko-nummi. Rataosuuksien välillä on eroja eri palveluiden painotuksissa ja ominai-suuksissa, mutta haasteet lähi- ja kaukoliikenteen yhteensovittamisessa ovat yhteisiä. Tavarajunia reiteillä ei käytännössä liikennöi. 
	 
	Etelä-Suomen pääjunareitit tarkoittavat pääkaupunkiseudun ulkopuolisen matkustajaliikenteen ydinreittejä, joilla kaukojunia kulkee tiheimmin Helsingin seudun junareittien ohella. Ne muodostavat henkilöjunaliikenteessä runkoreitit, joihin muut junareitit liittyvät joko suoraan tai vaihtoyhteyksin. Etelä-Suomen pääjunareittien ratojen risteyskohdissa on useita solmupisteitä, joissa on muuta rataverkkoa runsaammin junien välisiä vaihtoyhteyksiä. Helsingin seudun juna-reiteistä poiketen tavaraliikenteen kuljetu
	 
	Henkilö- ja tavaraliikenteen junareitit tarkoittavat reittejä, jotka kytkeytyvät Etelä-Suomen pääjunareitteihin ja jotka muodostavat muun henkilökaukoliiken-teen rungon. Henkilöjunien (myös lähi-, taajama- ja kiskobussijunat) vuoroväli voi vaihdella eri reittien välillä huomattavastikin, mutta arkisin ei kuitenkaan ole noin tunnin säännöllistä vuoroväliä. Matalampien kokonaisjunamäärien junarei-tit voidaan lukea tähän kokonaisuuteen mahdollisesta tavarajunapainotteisuu-desta huolimatta, jos yhteysvälillä ei
	 
	Tavaraliikenteen painottuvilla junareiteillä kulkee joko yksinomaan tavara- liikennettä tai sekaliikenneratojen osalta tavaraliikenteen rooli on huomattava henkilöliikenteeseen verrattuna. 
	 
	Helsingin seudun junareitit, Etelä-Suomen pääjunareitit ja henkilö- ja tavara- liikenteen junareitit ovat tyypillisesti reittejä, joiden pääasiallinen liikenneprofiili on henkilöliikenne tai henkilö- ja tavaraliikenne liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa pääväylistä ja niiden palvelutasoista (Liikenne- ja viestintäministe-riö 2018). Prioriteettisäännöissä myös rataosuudet Turku–Toijala, Tampere–Pori, Jyväskylä–Pieksämäki, Riihimäki–Hakosilta ja Kuopio–Kontiomäki luetaan henkilö- ja tavaraliikenteen
	 
	Yksittäisiä lyhyillä usean junareitin yhteisillä reittiosuuksilla, kuten Hakosilta–Lahti, yhteensovitus on tehtävä kokonaisuus ja viereiset rataosat huomioiden. Muilta junareiteiltä tuleville alemman kategorian junille, kuten tavarajunille, on varattava riittävä asema yhteensovituksessa.  
	 
	5.3  Junakategoriat 
	Junat jaetaan etusijajärjestyksen määrittelemiseksi taulukossa 4 esitettyihin ka-tegorioihin. Junakategorioiden avulla valtakunnallinen junaliikenne eli liikenne-palvelut jaetaan yhdeksään eri kategoriaan. Kukin juna kuuluu koko matkaltaan lähtökohtaisesti yhteen junakategoriaan. Junakategoriat määritellään reitti- profiileittain. Jos junan kategoria muuttuu reittiprofiilien välillä, niin sen katego-riaksi määritellään korkein junakategoria, johon se kuuluu jollain reittiprofiililla.   
	 
	Taulukko 4.  Junakategoriat. 
	 
	Figure
	Junakategoriat on muodostettu niin, että ne heijastavat kunkin junan liiken-nepalvelullista luonnetta. Esimerkiksi aikataulurakenteen säännönmukaisuu-den, vaihtoyhteyksien tai tavarakuljetuksen kiireellisyyden perusteella myös sa-malla kalustolla ajettavia junia, kuten InterCity tai taajamajunia, junia voidaan asettaa eri junakategorioihin. Taulukko 5 kuvaa lyhyesti junakategorioiden mää-ritelmät. Tarkat junakategoriakohtaiset määritelmät sekä tietoja junakategori-oiden keskinäisestä suuruudesta esitetään l
	 
	Taulukko 5.  Junakategorioiden tiivistetyt määritelmät. 
	 
	Figure
	 
	 
	Junakategorioiden järjestys määräytyy reittiprofiilin mukaan (ks. luku 5.5.1). Ju-nakategoriat kuvaavat erityyppistä asiakasarvon ja yhteiskunnallisen arvon muodostumista, niiden määrittelyssä lähtökohtana on erotella yhteiskuntalli-selta merkitykseltään poikkeavat junat toisistaan. Junakategoriat muistuttavat osittain nykyisten verkkoselostusten kaltaisia prioriteettiluokkia, mutta uusien junakategorioiden määritelmät ovat vanhoja prioriteettiluokkia tarkempia. Luo-kittelun tavoitteena on, että nykyisen li
	 
	Selvityksen teon yhteydessä on korostunut matkustajaliikenteen verkostomai-nen luonne, eli junien kesken on säännönmukaisesti vaihtoyhteyksiä yleensä tie-tyillä asemilla. Myös tavaraliikenteessä junien integroituminen laajempaan ko-konaisuuteen on keskeinen junakategoriaa määrittävä tekijä. 
	 
	Integroitujen kaukojunien junakategoriassa liikenne rakentuu pohjautuen säännölliseen ja toistuvaan aikataulurakenteeseen, jossa vaihtoyhteyksiä on toistuvasti. Aikataulurakenteeseen voi kuulua usean liikennöitsijän junia, jos näi-den aikataulut ovat keskenään samankaltaisia. Kalustokierrot ovat integroituja, jos kalustolla on selvärajaiset kääntöaikavaatimukset ja sama kalusto kiertää tehokkaasti koko liikennöintiajan riittävät päiväaikaiset huolto- ja siivousmah-dollisuudet ja palvelun kysyntä huomioiden.
	 
	Nopean kaukojunaliikennekategorian juniin luetaan nopeat pitkänmatkaiset junat, jotka eivät täytä yhtä tai useampaa integroidun kaukojunan rajauskritee-reistä. Erottelulla halutaan korostaa verkostomaisen, vaihtoyhteyksiä korosta-van ja integroituihin kalustokiertoihin perustuvan aikataulurakenteen merki-tystä.  
	 
	Kansainvälinen kaukojunaliikenne on erotettu erilliseksi junakategoriaksi, sillä sen liikennepalvelullinen luonne eroaa selvästi kotimaan liikenteestä. Lisäksi raideliikennelaissa mainitaan erikseen kansainvälinen liikenne (80, 120 §), joten kansainvälisen matkustajaliikenteen erottaminen kotimaan henkilöliikenteestä on perusteltua. Euroopan tai EU-alueen sisäisillä yhteyksillä korkea prioriteetti-asema on tyypillistä kansainvälisille matkustajajunille. 
	 
	Tiheimmin kulkevat lähi- ja taajamajunat luetaan lähijunaliikenne-kategoriaan. Keskeisimpänä kriteerinä pidetään enintään noin tunnin vuoroväliä liikennöin-tiaikoina.  
	 
	Muu henkilöliikenne -junakategoriaan kuuluvat epäsäännöllisemmin kulkevat lähi- ja taajamajunat sekä pidemmän matkan kaukojunat, jotka eivät täytä mui-den junakategorioiden vaatimuksia esimerkiksi nopeasta kalustosta. Kategori-aan kuuluvat esimerkiksi kaukoliikenteen yö- ja sesonkijunat sekä harvan vuo-rovälin taajamajunat. 
	 
	Kaupunkijunaliikenne tarkoittaa erikoistuneen ratakapasiteetin junareiteillä, eli erillisillä raiteillaan kulkevia lähijunia. Kaupunkiratojen junien vuoro- ja pysäkki-välit ovat lyhyitä, yleensä myös muita lähijunia tiiviimpiä. Nykyään kaikki kau-punkijunat ovat HSL:n tilaamia. Jos kaupunkijunan reitti jatkuu muulla rataver-kolla, sama juna tulkitaan poikkeuksellisesti kahteen junakategoriaan. Muulla reittiosuudella junakategoria määräytyy junakategorioiden yleisten kriteerien perusteella. Kahden junakatego
	 
	Tavaraliikenteessä junien tärkeyttä erottavaksi tekijöiksi on selvityksen yhtey-dessä nostettu erityisesti kalustokiertojen tehokkuuteen liittyvät asiat, osin myös kuljetuksen aikataulukriittisyys (integroitu/ei integroitu tavarajuna- liikenne). Kalustokierrot ovat yleisesti henkilöstökiertoja tärkeämpi kustannus-tekijä, eli lisävaunujen ja/tai -veturin tarve kasvattaa tyypillisesti operointikus-tannuksia enemmän kuin henkilökunnan työajan pidentyminen. Kriteerit ovat samat kotimaisille ja kansainvälisiä va
	 
	Esimerkiksi juna- tai kalustotyyppiä tai operaattorien kaupallisia palvelulupauk-sia ei käytetä junakategorioiden rajauskriteereinä. Saman junatyypin tai palve-lulupauksen alla on mahdollista liikennöidä hyvin erityyppistä liikennettä. Kauko- ja lähijunien kalustovaatimuksia ei ainakaan toistaiseksi ole perusteltua rajata tarkemmin. Esimerkiksi lähiliikennekalustoksi katsottavilla vaunuilla tai junarungoilla on mahdollista liikennöidä kaukojunamaisia reittejä ja toisin päin, ja samoin tuettua ja markkinaeht
	junat voidaan katsoa kaukojuniksi ja hitaammat sekä tiheämmin pysähtyvät lä-hijuniksi. 
	 
	Junakategorioita ei myöskään määritellä suoraan matkustajamäärien perus-teella, sillä matkustajamäärätiedot pohjautuvat aina menneeseen ja uuden tai uudelleen järjestellyn vanhan liikenteen osalta tarkkoja arvioita on haastavaa esittää. Tavarakuljetuksissa esimerkiksi tavararyhmän, kuten puu, kivennäis-tuote, metalliteollisuustuote, irtotavara, massatuote tai vaarallinen aine, ei voi katsoa suoraan määrittelevän kuljetuksen aikakriittisyyttä. 
	 
	5.4  Etusijajärjestyksen käyttö 
	5.4.1  Suunnittelu ja liikenteen yhteensovitus 
	Etusijajärjestyksellä määritellään junien prioriteetti tilanteessa, jossa kaikkia vuosikapasiteetin haettuja aikatauluja ei voida kohtuullisin järjestelyin toteut-taa. Se ei kuitenkaan aseta rajoitteita aikataulusuunnittelulle tilanteissa, joissa ratakapasiteettia on riittävästi, eikä estä etusijajärjestyksestä poikkeavien ta-voitteiden toteuttamista, kun radalla on tilaa. Ratakapasiteetin hakijat voivat myös vapaasti sopia junien yhteensovituksesta jo ennen vuosikapasiteettihake-musten jättämistä keskenään
	 
	Vuosikapasiteetin myöntämisen prosessi noudattaa järjestystä, joka on esitetty kuvassa 17. Normaalitapauksessa viime vuosina hakemukset ovat sisältäneet keskenään ristiriidassa olevia junia. Tällaisessa tilanteessa ristiriidat ratkais-taan rataverkon haltijan ja ratakapasiteetin hakijoiden yhteisillä neuvotteluilla, joissa pyritään yhteistyössä löytämään yhteensovitukselle kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.  
	Myöskään tässä rataverkon haltijan johdolla tapahtuvassa yhteensovituksessa ei noudateta tässä työssä esitettyä tai mitään muutakaan ennalta määrättyä etusijajärjestystä, vaan tavoitteena on löytää yhteistyössä paras yhteensovi-tusratkaisu tapaus kerrallaan. Yhteensovitusvaiheessa pyritään kuitenkin ylei-sellä tasolla toteuttamaan samoja lainsäädännön määrittelemiä tavoitteita, kuin tässä selvityksessä määritellyn etusijajärjestyksen taustalla olevat tavoit-teet, kuten käyttämään rataverkkoa mahdollisimman 
	 
	 
	Figure
	Kuva 17.  Nykyinen vuosikapasiteetin haku- ja jakoprosessi. Lähde: Väylä- virasto 2020b. 
	5.4.2  Etusijajärjestyksen käyttötilanteet 
	Jos edellä kuvattu vuosikapasiteetin yhteensovitus epäonnistuu, joudutaan etu-sijajärjestys ottamaan käyttöön. Tällöin rataverkon haltijan on julistettava se osa rataverkkoa, jolla yhteensovitus epäonnistui, ylikuormittuneeksi ja laadit-tava rataosalle kapasiteetin vahvistamissuunnitelma. 
	 
	Ylikuormittuminen voidaan joutua julistamaan monessa prosessin vaiheessa.  Ratakapasiteetin riittämättömyys voi olla ilmeistä jo ennen yhteensovitusta, jol-loin etusijajärjestys otetaan käyttöön heti. Vaihtoehtoisesti etusijajärjestyksen käyttöönottoon voidaan joutua yhteensovitusneuvottelujen epäonnistuttua. Tällainen tilanne voi syntyä, jos kapasiteetti ei riitä kaikille junille, tai jos yhden tai useamman junan aikataulua joudutaan siirtämään siten, että junan voidaan perustellusti katsoa menettävän kaup
	 
	Lisäksi etusijajärjestys voidaan joutua ottamaan käyttöön tilanteessa, jossa kaikki junat voidaan teknisesti sovittaa yhteen, mutta kapasiteetin käyttöaste nousee niin korkeaksi, että liikenteen riittävän täsmällinen toiminta olisi epäto-dennäköistä. Selvitys suosittelee, että Väylävirasto määrittelee jatkossa viite- arvoja suurimmille hyväksyttäville kapasiteetin käyttöasteille, tämä voidaan tehdä tarvittaessa rataosakohtaisesti. 
	 
	Jos etusijajärjestys otetaan käyttöön, yhteensovitus tehdään rataverkon haltijan toimesta ilman neuvotteluita. Kuitenkin tilanteesta riippuen voidaan pyytää kommentteja ratakapasiteetin hakijoilta ennen ratakapasiteetin jakoehdotuk-sen julkaisua, jos esimerkiksi syntyy useita keskenään yhtä hyviksi katsottuja ratkaisuvaihtoehtoja. Etusijajärjestyksen käyttöönotto ei välttämättä tarkoita hakijoiden välisen keskusteluyhteyden katkeamista, erityisesti tilanteessa, joka havaitaan jo yhteensovituksen alkuvaihees
	 
	Jos etusijajärjestys otetaan käyttöön oikaisuhaun perusteella ratakapasiteetin jakoehdotuksen jättämisen jälkeen, on mahdolliset muutokset ehdotukseen ra-jattava mahdollisimman tiiviisti alueelle tai tilanteeseen jota oikaisuhakemus koskee, jotta nämä muutokset eivät koskisi enää liikennöitsijöitä jotka eivät ole osapuolina tilanteessa. Tällöin laajempia muutoksia ongelman ratkaisemiseksi pitää välttää (vrt. luku 5.4.3). 
	 
	Etusijajärjestys voidaan ottaa käyttöön myös vuosikapasiteetin muutoshakujen yhteydessä tilanteessa, jossa kaksi ristiriitaista hakemusta on jätetty samaan tyhjään, vuosikapasiteetilta vapaaseen tilaan, eikä konflikti ratkea neuvottelun jälkeen. Tässä tilanteessa rataverkkoa ei kuitenkaan julisteta ylikuormittu-neeksi, koska ristiriita koskee vain tiettyä liikennetilannetta eikä koko rataosan suunnitelmaa. 
	 
	5.4.3  Aikataulun muutos ja junien peruminen 
	Etusijajärjestystä voidaan joutua käyttämään hyvin erilaisten ristiriitojen ratkai-suun. Yksinkertaisimmillaan asetelma voi olla, että ristiriidassa on kaksi junaa, joista toinen on peruttava, koska mitään muuta ilmeistä yhteensovitusvaihto- ehtoa ei ole. Tällöin peruttava juna valitaan junien välisen etusijaisuuden perus-teella, ja ristiriita on ratkaistu.  
	Ratkaistava ongelma saattaa kuitenkin olla huomattavasti laajempi, jossa jollain verkon osalla on useita junia tai mahdollisesti integroitujen junien joukkoja kes-kenään ristiriidassa. Tilanteessa on arvioitu, että kaikkia junia ei pystytä aja-maan, mutta ilman lisätarkasteluja ei tiedetä kuinka monta jää ajamatta ja mil-laisia muutoksia tarvitaan. Tällaisessa tilanteessa etusijajärjestyksen käyttö ei ole yksinkertaista peruttavien junien valintaa, vaan ensisijaisena tavoitteena on löytää suunnitteluratkais
	 
	Jotta etusijajärjestyksen käyttö johtaisi tällaisessa tilanteessa lain määrittele-mään tavoitteeseen mahdollisimman monen kapasiteettitarpeen täyttämisestä, ei siinä jollekin junalle määritelty prioriteetti voi tarkoittaa kapasiteetin etuotto-oikeutta siten, että etusijalla oleva juna saa hakemansa kapasiteetin automaat-tisesti sellaisenaan. Myös etusijalla olevan junan aikataulun on joustettava alla määritellyissä rajoissa, jos vaihtoehtona on alemman prioriteetin junan perumi-nen tai sen muuttaminen niin 
	 
	Asiakaspalvelumerkityksen katoamisella tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa perustellusti todetaan, että junaa ei enää muutoksen jälkeen ole kaupallisista tai tuotannollisista syistä mielekästä ajaa. Tällainen tilanne voi syntyä, jos junan palvelu ei enää täytä asiakkaan tarpeita, junan ajamisen kustannukset nousevat merkittävästi esimerkiksi kalustokierron rikkoontumisen seurauksena tavalla, jota ei pystytä paikkaamaan, tai kyseinen kuljetus loppuisi kokonaan muusta vastaavasta syystä. 
	 
	Tavaraliikenteen osalta vaikutus asiakaspalvelumerkitykseen ei ole ratkaiseva, jos kuljetus on mahdollista siirtää toiseen kellonaikaan – joko uudeksi junaksi tai osaksi toista junaa, ja vaikutus liiketoimintaan ei ole merkittävä. Vaikutuksen merkittävyyden arvio pyydetään tarvittaessa ratakapasiteetin hakijalta tai tava-rakuljetuksen rahdinantajalta. 
	 
	Silloin kun vaihtoehtona on junien siirtäminen tai peruminen, konfliktitilanne ratkaistaan kuvan 18 mukaisesti:  
	 
	 
	Figure
	 
	Kuva 18.  Konfliktin ratkaisu prioriteettisääntöä käyttäen. 
	Laajoissa konfliktitilanteissa valitaan ratkaisu joissa perumiset kohdistuvat alimpien kategorioiden juniin ja pienemmät haitat mahdollisimman alhaisten ka-tegorioiden juniin kullakin reittiprofiililla. Jos tällaisissa konfliktitilanteissa jou-dutaan tekemään merkittävä määrä muutoksia aikatauluihin, on noudatettava yleisiä suunnittelusääntöjä täsmällisyyden varmistamiseksi.  
	 
	Lisäksi tavarajunien aikataulujen muutosta koskevat seuraavat säännöt: 
	 Useampana päivänä viikossa ajettavan säännöllisen tavarajunan aika-taulua voidaan muuttaa osana kulkupäivistä vuosikapasiteetin yhteen-sovituksessa ja etusijajärjestystä sovellettaessa, mikäli tämän avulla voidaan pienentää muutettavan tavarajunan asiakkaalle ja operaattorille muutoksesta aiheutuvaa haittaa. 
	 Useampana päivänä viikossa ajettavan säännöllisen tavarajunan aika-taulua voidaan muuttaa osana kulkupäivistä vuosikapasiteetin yhteen-sovituksessa ja etusijajärjestystä sovellettaessa, mikäli tämän avulla voidaan pienentää muutettavan tavarajunan asiakkaalle ja operaattorille muutoksesta aiheutuvaa haittaa. 
	 Useampana päivänä viikossa ajettavan säännöllisen tavarajunan aika-taulua voidaan muuttaa osana kulkupäivistä vuosikapasiteetin yhteen-sovituksessa ja etusijajärjestystä sovellettaessa, mikäli tämän avulla voidaan pienentää muutettavan tavarajunan asiakkaalle ja operaattorille muutoksesta aiheutuvaa haittaa. 

	 VAK-kuljetukset priorisoidaan samoilla kriteereillä muiden tavarajunien kanssa. Jos VAK-juna etusijajärjestyksen perusteella ajetaan, on sen mahdolliset aikataulumuutokset tehtävä niin, että juna noudattaa VAK-junille asetettuja turvallisuusmääräyksiä. 
	 VAK-kuljetukset priorisoidaan samoilla kriteereillä muiden tavarajunien kanssa. Jos VAK-juna etusijajärjestyksen perusteella ajetaan, on sen mahdolliset aikataulumuutokset tehtävä niin, että juna noudattaa VAK-junille asetettuja turvallisuusmääräyksiä. 

	 On mahdollisuuksien mukaan suosittava energiatehokkaita ratkaisuja painavien tavarajunien tarpeettomia pysäytyksiä välttämällä. 
	 On mahdollisuuksien mukaan suosittava energiatehokkaita ratkaisuja painavien tavarajunien tarpeettomia pysäytyksiä välttämällä. 


	 
	5.5  Etusijajärjestykset 
	5.5.1  Etusijajärjestykset junakategorioiden välillä 
	Etusijajärjestykset junakategorioiden välillä määritellään erikseen kullekin reit-tiprofiilille. Nämä etusijaisuudet on kuvattu kokonaisuutena taulukossa tämän alaluvun lopussa. Seuraavassa tarkastellaan ensin yleisellä tasolla kolmen pää-junalajin, eli tavaraliikenteen, lähiliikenteen ja kaukoliikenteen etusijaisuuksia. 
	 
	Henkilöliikenne vs. tavaraliikenne 
	 
	Henkilöliikennejunien priorisoiminen tavarajunien edelle on kansainvälisesti yleinen käytäntö, ellei käytössä ole kansainväliseen tavaraliikenteeseen, kuten PAPS-juniin, kohdistuvia erityisvaatimuksia. Hankearviointiohjeiden perusteella matkustajien ajan arvo ylittää tavaran ajan arvon jo melko pienilläkin matkusta-jamäärillä. Lisäksi henkilöjunien liikennöintikustannukset ovat useimmiten tava-rajunia suuremmat.   
	 
	Tässä selvityksessä esitetyn mallin mukaan Helsingin seudun junareiteillä ja Etelä-Suomen pääjunareiteillä kaikkien henkilöjunien prioriteettiasema on tava-rajunia korkeampi. Henkilö- ja tavaraliikenteen junareiteillä tärkeimmät tavara-junat saavat prioriteetin ennen tiettyjä henkilöjunia, mutta säännönmukaisella aikataululla ajettavat integroidut kaukojunat kuitenkin priorisoituvat kaikkien tavarajunien edelle. Tavaraliikennepainotteisilla junareiteillä tavarajunien prio-riteetti on lähtökohtaisesti kaikki
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	Esimerkki: Kaukojunan ja tavarajunan ajan arvo (matka-ajan pidentyminen) 
	 
	Matkustajajunan matka-aikasäästön perusarvot ovat työajan matkalle 23,68 €/hlö/tunti, työssäkäynti-, koulu- ja opiskelumatkalle 10,68 €/hlö/tunti sekä asiointi- ja vapaa-ajanmatkalle 6,79 €/hlö/tunti. Matkantarkoitusja-kauman perusteella pitkänmatkaisella matkustajajunalla (yli 100 km) työajan matkoja on 17 %, työssäkäynti-, koulu- ja opiskelumatkoja 17 % sekä asiointi- 
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	ja vapaa-ajanmatkoja 66 %. Keskimääräinen ajan arvo on 10,32€/hlö/tunti. Yhden minuutin matka-ajan pidennys lisää yhden junan matkustajien aikakus-tannuksia 8,60 euroa/50 matkustajaa, 17,20 euroa/100 matkustajaa, 86 eu-roa/500 matkustajaa ja niin edelleen (Liikennevirasto 2015c). 
	 
	Tavaratoimituksen ajan arvo rautatiekuljetuksissa on tavararyhmittäin 4,33–46,83 €/toimitus/tunti ja ajan arvo 0,01–0,56 €/tonni/tunti. Kaikkien tavara-ryhmien yhteinen ajan arvo on 37,88 €/toimitus/tunti ja 0,04€/tonni/tunti (Väylävirasto 2019b). Edellisillä arvoilla yhden minuutin matka-ajan pidennys lisää tavarajunan aikakustannuksia 1,30 €/1000 tonnia, 1,97€/2000 tonnia ja 3,97€/5000 tonnia. 
	 
	Tulos:  
	Matkustajajunan ajan arvo on lähes poikkeuksetta tavarajunaa suurempi ky-seistä laskentamenetelmää käyttäen. 
	 




	 
	 
	Kaukoliikenne vs. lähiliikenne 
	 
	Selvitystyön aikana nousi toistuvasti esiin niin kaukojunien merkittävä rooli osana valtakunnallista liikennejärjestelmää kuin lähijunien suuri rooli etenkin osana pääkaupunkiseudun sisäistä liikennejärjestelmää. Tarkastelussa käytet-tyjen mittareiden perusteella erot Helsingistä lähtevien kauko- ja lähijunien yh-teiskunnallisessa hyödyssä eivät kuitenkaan ole merkittäviä. 
	 
	Ratahankkeiden arviointiohjeessa korostettavia ratahankkeiden vaikuttavuuden vakiomittareita ovat muun muassa nopein matka-aika pääkeskukseen, paras ju-natarjonta, suurin mahdollinen tavarajunien määrä, junaliikenteen täsmällisyys, liikenteen hiilidioksidipäästöt, tavaraliikenteen liikennöintikustannukset ja hen-kilöjunien liikennöinnin talous (Liikennevirasto 2015b, 85–99). Nopein matka-aika pääkeskukseen on yleensä tärkeintä kaukoliikenteessä ja laaja vuorotar-jonta lähiliikenteessä. Vuorotarjonnan mittar
	 
	Lähiliikenteen matkamäärät ovat kaukoliikennettä suuremmat, mutta matkus-tussuorite henkilökilometreinä on suurempi kaukojunissa kuin lähijunissa, sillä lähijunamatkat ovat selvästi lyhyempiä kaukojunamatkoihin verrattuna (Tra-ficom 2019). Lähijunien matkustajamäärät kuitenkin vaihtelevat kaukojunia voi-makkaammin asemaväleittäin. Esimerkiksi Riihimäki-Tikkurila- ja Kirkkonummi–Leppävaara-väleillä kaukojunan matkustajamäärä pysyy samana ja lähijunan matkustajamäärä kasvaa merkittävästi Helsinkiä kohti tulta
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	Esimerkki: Helsingin seudun lähijunan ja kaukojunan ajan arvo (matka-ajan pidentyminen) 
	 
	Matkustajajunan matka-aikasäästön perusarvot ovat työajan matkalle 23,68 €/hlö/tunti, työssäkäynti-, koulu- ja opiskelumatkalle 10,68 €/hlö/tunti sekä asiointi- ja vapaa-ajanmatkalle 6,79 €/hlö/tunti. 
	 
	Matkantarkoitusjakauman perusteella pitkänmatkaisella matkustajajunalla (yli 100 km) työajan matkoja on 17 %, työssäkäynti-, koulu- ja opiskelumatkoja 17 % sekä asiointi- ja vapaa-ajanmatkoja 66 %. Keskimääräinen ajan arvo on siis 10,32€/hlö/tunti. 
	 
	Helsingin seudun junalla työajan matkoja on 6 %, työssäkäynti-, koulu- ja opis-kelumatkoja 61 % sekä asiointi- ja vapaa-ajanmatkoja 32 %. Keskimääräinen ajan arvo on siis 10,10€/hlö/tunti. (Liikennevirasto 2015c, 36). 
	 
	Tulos:  
	Kauko- ja lähijunissa matkustajien ajan arvo on suunnilleen samansuuruinen. 
	  




	 
	 
	Kokonaisarvion perusteella selvitys suosittelee, että Helsingin seudulla juna-määriltään vilkkaimmilla yhteiskäyttöraiteilla integroidut kaukojunat priorisoi-daan lähijunien edelle, ja kaupunkiliikenteen radat pidetään lähijunille erikoistu-neena ratakapasiteettina. Tämä vastaa nykyistä liikenteen tasapainoa, ja muun-lainen ratkaisu muuttaisi liikenteen kehittämisen painopistettä merkittävästi ja poikkeaisi lisäksi monelta osin niistä oletuksista ja hyödyistä, joilla nykyisen ra-taverkon kehittämistä on per
	 muussa tapauksessa kaukoliikenteelle ei jäisi sen merkittävimmillä rei-teillä lainkaan rataverkon osia, joissa niillä olisi ensimmäinen prioriteetti, mikä mahdollisissa ylikuormitustilanteissa voisi merkittävästi haitata in-tegroitujen aikataulurakenteiden suunnittelua koko liikennemuodolle 
	 muussa tapauksessa kaukoliikenteelle ei jäisi sen merkittävimmillä rei-teillä lainkaan rataverkon osia, joissa niillä olisi ensimmäinen prioriteetti, mikä mahdollisissa ylikuormitustilanteissa voisi merkittävästi haitata in-tegroitujen aikataulurakenteiden suunnittelua koko liikennemuodolle 
	 muussa tapauksessa kaukoliikenteelle ei jäisi sen merkittävimmillä rei-teillä lainkaan rataverkon osia, joissa niillä olisi ensimmäinen prioriteetti, mikä mahdollisissa ylikuormitustilanteissa voisi merkittävästi haitata in-tegroitujen aikataulurakenteiden suunnittelua koko liikennemuodolle 

	 muussa tapauksessa Helsingin seudulla Helsinki–Kerava ja Helsinki– Leppävaara-väleillä kaikilla neljällä raiteella olisi prioriteetti lähiliiken-teellä 
	 muussa tapauksessa Helsingin seudulla Helsinki–Kerava ja Helsinki– Leppävaara-väleillä kaikilla neljällä raiteella olisi prioriteetti lähiliiken-teellä 

	 kaukoliikenteen korkeampaa prioriteettia puoltaa erityisesti se, että muussa tapauksessa jo pienemmätkin muutokset lähiliikenteen aikatau-luihin pääkaupunkiseudulla voisivat heijastua laajalti rataverkolle. Yksi-raiteinen rataverkko vahvistaa tätä vaikutusta sitomalla eri liikenne-suuntien aikataulut toisiinsa. Yhdessä lähiliikenteelle tyypillisen tasavä-lisen ja tiiviin aikataulurakenteen kanssa voisi lähiliikenteen muutoksilla näin ollen olla huomattava laaja vaikutus koko liikennejärjestelmän toi-mivuu
	 kaukoliikenteen korkeampaa prioriteettia puoltaa erityisesti se, että muussa tapauksessa jo pienemmätkin muutokset lähiliikenteen aikatau-luihin pääkaupunkiseudulla voisivat heijastua laajalti rataverkolle. Yksi-raiteinen rataverkko vahvistaa tätä vaikutusta sitomalla eri liikenne-suuntien aikataulut toisiinsa. Yhdessä lähiliikenteelle tyypillisen tasavä-lisen ja tiiviin aikataulurakenteen kanssa voisi lähiliikenteen muutoksilla näin ollen olla huomattava laaja vaikutus koko liikennejärjestelmän toi-mivuu

	 vaihtoehtoisten etusijajärjestysten vaikutuksia suhteessa eri liikenne-tyyppien mahdolliseen laajenemiseen on tarkasteltu liitteessä 4. 
	 vaihtoehtoisten etusijajärjestysten vaikutuksia suhteessa eri liikenne-tyyppien mahdolliseen laajenemiseen on tarkasteltu liitteessä 4. 


	 
	Lähiliikenne palvelee merkittävää matkustajajoukkoa, ja sen palvelutasotavoit-teet on pyrittävä turvaamaan mahdollisimman hyvin. Tästä syystä  
	 edellä mainittuun priorisointiin esitetään tässä selvityksessä vuoroväliin liittyviä poikkeuksia, joiden avulla pyritään huolehtimaan lähiliikenteelle 
	 edellä mainittuun priorisointiin esitetään tässä selvityksessä vuoroväliin liittyviä poikkeuksia, joiden avulla pyritään huolehtimaan lähiliikenteelle 
	 edellä mainittuun priorisointiin esitetään tässä selvityksessä vuoroväliin liittyviä poikkeuksia, joiden avulla pyritään huolehtimaan lähiliikenteelle 


	tyypillisesti tärkeästä tasaisen vuorovälin rakentamisesta (ks. tarkem-min luku 5.7) 
	tyypillisesti tärkeästä tasaisen vuorovälin rakentamisesta (ks. tarkem-min luku 5.7) 
	tyypillisesti tärkeästä tasaisen vuorovälin rakentamisesta (ks. tarkem-min luku 5.7) 

	 samoin esitetään, että tarvittaessa rataverkon haltija voi tulevaisuu-dessa ennakkosuunnittelun yhteydessä yhteistyössä ratakapasiteetin hakijoiden kanssa määritellä kapasiteettikiintiöitä, joilla varmistetaan alemman prioriteetin junien liikennöintimahdollisuudet, mukaan lukien lähiliikenne (ks. luku 5.6) 
	 samoin esitetään, että tarvittaessa rataverkon haltija voi tulevaisuu-dessa ennakkosuunnittelun yhteydessä yhteistyössä ratakapasiteetin hakijoiden kanssa määritellä kapasiteettikiintiöitä, joilla varmistetaan alemman prioriteetin junien liikennöintimahdollisuudet, mukaan lukien lähiliikenne (ks. luku 5.6) 

	 lisäksi esitetään, että rataverkon laajentuessa lisäraiteiden tai vaihtoeh-toisten reittien muodossa määritellään uudelle tai vapautuvalle kapasi-teetille lähiliikenteelle tarvittaessa korkein prioriteettiasema 
	 lisäksi esitetään, että rataverkon laajentuessa lisäraiteiden tai vaihtoeh-toisten reittien muodossa määritellään uudelle tai vapautuvalle kapasi-teetille lähiliikenteelle tarvittaessa korkein prioriteettiasema 

	 kaupunkiraiteiden ratakapasiteetti on perusteltua antaa edelleen eri-koistuneena ratakapasiteettina lähiliikenteelle. 
	 kaupunkiraiteiden ratakapasiteetti on perusteltua antaa edelleen eri-koistuneena ratakapasiteettina lähiliikenteelle. 


	 
	Kokonaisuutena tässä esitetty etusijajärjestysmalli pyrkii mahdollistamaan lii-kenneverkoston ennakoitavan ja tasapainoisen kehittämisen nykyistä liikenne-rakennetta lähtökohtana pitäen. Malli edellyttää vakiintunutta prosessia, jotta rataverkon kehittämisen yhteydessä voidaan käydä keskustelua uusien verkon osien priorisoinneista. Tässä selvityksessä esitetään, että tätä keskustelua käy-dään ainakin ennakkosuunnitteluprosessin yhteydessä (ks. luku 5.6). 
	 
	Etusijajärjestys reittiprofiileittain 
	 
	 
	Figure
	Etusijajärjestys reittiprofiileittain on esi-tetty taulukossa 6 ja kuvassa 19.  Reitti-profiilien etusijaisuusjärjestyksen perus-teet ovat edellä esitetyn mukaiset. Henki-löliikenne asettuu pääsääntöisesti tava-raliikenteen edelle ja pitkänmatkainen matkustajaliikenne priorisoituu pääasi-assa lyhyenmatkaisen matkustajaliiken-teen edelle (ks. luku 5.4). Lisäksi Kansain-väliselle henkilöjunaliikenteelle on lähtö-kohtaisesti annettu korkein prioriteetti raideliikennelain ja rautatiemarkkinadi-rektiivin nojalla
	  
	 
	 
	 
	Kuva 19.  Rataverkon reittiprofiilit. 
	 
	Taulukko 6.  Junakategorioiden välinen priorisointijärjestys reittiprofiileittain. 
	 
	Figure
	 
	Helsingin seudun junareiteillä ja Etelä-Suomen pääjunareiteillä henkilöliiken-ne on priorisoitu tavaraliikenteen edelle edellä kuvatulla tavalla. Etelä-Suomen pääjunareiteillä tavaraliikenteen toimintaedellytykset voidaan tarvittaessa taata kapasiteettikiintiöillä. (Kapasiteettikiintiöt ks. luku 6.6.) 
	 
	Henkilö- ja tavaraliikenteen junareiteillä integroidun kaukojunaliikenteen kor-kea prioriteettiasema säilyy, jotta sen toimivuus voidaan taata. Integroitu tava-rajunaliikenne nousee prioriteettiasemaltaan muun henkilöliikenteen edelle. Näillä junareiteillä tavaraliikenteen suhteellinen osuus on pääasiassa suuri ja henkilöliikenteen osuus pienempi kuin Etelä-Suomen pääjunareiteillä. Integ-roidun tavaraliikenteen korkeammalla prioriteettiasemalla pyritään takaamaan integroitujen tavaraliikennekokonaisuuksien 
	 
	Tavaraliikenteeseen painottuvilla junareiteillä tavaraliikenteen suhteellinen osuus on suuri ja siksi tavaraliikenteen prioriteetti on korkein. Matkustajaliiken-teen toimintaedellytykset voidaan tarvittaessa taata kapasiteettikiintiöillä.  
	 
	Kapasiteettikiintiöitä voidaan asettaa tapauskohtaisesti harkiten Etelä-Suomen pääjunareiteillä tavaraliikenteelle ja tavaraliikenteeseen painottuvilla junarei-teillä matkustajaliikenteelle. Selvitystyön aikana on tunnistettu mahdollinen tarve tavarajunien kapasiteettikiintiöille välillä Riihimäki–Tampere henkilöju-nien kapasiteettikiintiöille välillä Kuopio/Kontiomäki–Oulu. 
	 
	Erikoistuneen ratakapasiteetin junareiteillä kapasiteetti on varattu kaupunki-junien käyttöön ja Kerava - Vuosaari -reitin osalta tavarajunien käyttöön. Täällä prioriteetti tarkoittaa kapasiteetin etuotto-oikeutta erikoistuneelle liikenteelle ilman tarvetta yhteensovitukseen muun liikenteen kanssa. Muu liikenne voi käyttää vapaaksi jäävää kapasiteettia, tunneleista johtuvat turvallisuusmää-räykset kuitenkin merkittävästi rajoittavat tätä mahdollisuutta. 
	Rautatieinfrastruktuurin kehittyessä reittiprofiileita ja niiden etusijajärjestyksiä voidaan päivittää vastaamaan uutta tilannetta. Infrastruktuurin muuttuessa lii-kennöinnin kannalta merkittävästi, voidaan myös tarvittaessa luoda uusia pro-fiileita ylläolevien lisäksi. Jotta infrastruktuurin kehittämiselle asetetut tavoit-teet olisivat toteutettavissa, on prioriteettisääntöjä kehitettäessä huomioitava, että uudella radalla kulkevien junien etusijajärjestys ei ole ristiriidassa niiden ta-voitteiden kanssa, 
	 
	Myös jos jonkin rataosan välityskyky heikkenee pitkäaikaisesti esimerkiksi rata-töiden johdosta, voidaan rataosan prioriteetteja tarkastella uudelleen. 
	 
	5.5.2  Etusijajärjestykset junakategorioiden sisällä 
	Samaan junakategoriaan kuuluvien eri kapasiteetin hakijoiden junien keskinäi-nen prioriteetti määritellään mahdollisimman luvussa 5 kuvattujen mahdolli-simman selkeiden junan merkitystä kuvaavien kriteerien mukaan. Etusijajärjes-tys vaihtelee junakategorioittain. Tässä vaiheessa vertaillaan junien ja ratkaisu-vaihtoehtojen tarkempia ominaisuuksia järjestyksessä yksi kerrallaan. Ratkaisu syntyy, jos vertailukriteerin yksi osalta on riittävä ero. Jos eroa ei ole, siirrytään seuraavaan kriteeriin, kunnes ero l
	 
	Henkilöliikenteen osalta viimeisen kriteerin osalta Väylävirasto suorittaa asian-tuntija-arvioin. Viimeisimpiin kriteereihin asti päätyminen tarkoittaa todennä-köisesti sitä, että hakijat ovat hakeneet kapasiteettia täsmälleen samalle palve-lulle. Näin ollen niiden välille ei saada ero millään yksiselitteisellä tekijällä tai laskentamenetelmällä. Tavaraliikenteen osalta, jos eroa ei saada priorisointikri-teerien perusteella, niin konflikti pyritään ratkaisemaan tasaisesti hakijoiden kesken, suhteessa hakijo
	   
	Kaukoliikenne 
	 
	Kaukoliikenteen osalta samoja priorisointikriteerejä sovelletaan kaikkien kauko-liikenteen junakategorioiden sisällä. Kaukoliikenteen priorisointikriteerejä so-velletaan myös junakategoriaan muu henkilöjunaliikenne. Priorisointikriteerit ovat: 
	 
	1. Ruuhkasuunta (vain yksiraiteisilla osuuksilla) 
	1. Ruuhkasuunta (vain yksiraiteisilla osuuksilla) 
	1. Ruuhkasuunta (vain yksiraiteisilla osuuksilla) 

	2. Kulkupäivien määrä 
	2. Kulkupäivien määrä 

	3. Aikataulurajoitteet 
	3. Aikataulurajoitteet 

	4. Junan kulkema matka 
	4. Junan kulkema matka 

	5. Junan maksiminopeus 
	5. Junan maksiminopeus 

	6. Vaikutukset hakijoiden liiketoimintaan 
	6. Vaikutukset hakijoiden liiketoimintaan 


	 
	Ruuhkasuuntaa käytetään kriteerinä ainoastaan yksiraiteisilla rataosuuksilla. Ruuhkasuunnan juna on perusteltua priorisoida asiakashyötyjen ja matkaketju-jen kannalta. Ruuhkasuunnat ja ajat määritellään tapauskohtaisesti. Lähtökoh-taisesti ruuhkasuunnan junia ovat ne junat, jotka saapuvat Helsinkiin arkisin 06:00–09:00 tai lähtevät sieltä arkisin 14:00–18:00, tai joista on vaihtoyhteys näihin juniin. Yöjunia ei lasketa ruuhkasuunnan juniksi. Tämän lisäksi ruuhka-suunnan juniksi voidaan laskea esimerkiksi se
	 
	Kulkupäivien määrä liittyy suoraan asiakashyötyihin, matkaketjujen muodostu-miseen sekä hakijan liiketoimintaan. Näin ollen on perusteltua priorisoida juna, jolla on enemmän kulkupäiviä. Kulkupäivien määrässä tulee kuitenkin olla eroa viikkotasolla. Mikäli vertailtavat junat kulkevat vain kerran viikossa tai harvem-min, niin kulkupäivien määrässä tulee olla säännöllisesti eroa kuukausitasolla. Yksittäiset erot esimerkiksi juhlapyhien osalta eivät ole riittävä ero priorisointiin.   
	 
	Aikataulurajoitteilla on suora yhteys hakijan liiketoimintaan matkaketjuihin sekä ainakin välillinen vaikutus rataverkon tehokkaaseen käyttöön. Juna, jolla on tiu-kat aikataulurajoitteet saapumisajan, vaihtoyhteyksien tai rataverkon korkean käyttöasteen vuoksi, saa korkeamman prioriteetin ja sitä suosiva ratkaisuvaih-toehto priorisoidaan.  
	 
	Junan kulkemalla matkalla on suora vaikutusta asiakashyötyihin ja vähintään välillinen vaikutus rataverkon tehokkaaseen käyttöön sekä hakijan liiketoimin-taan. Lisäksi muutoksilla pidemmän matkan kulkevaan junaan on todennäköi-sesti enemmän vaikutuksia muihin juniin. Tällä perusteella on perusteltua prio-risoida juna, joka kulkee pidemmän matkan. 
	 
	Junan maksiminopeudella on vaikutus rataverkon tehokkaaseen käyttöön sekä mahdollisesti asiakashyötyihin. Nopeampi juna kuluttaa vähemmän ratakapasi-teettia. Lisäksi nopeamman junan matka-aika on lyhyempi tai sillä on aikatau-luissa enemmän pelivaraa häiriötilanteita varten. Mikäli junien välillä ei ole muuta merkittävää eroa, niin on perusteltua priorisoida juna, jonka maksimino-peus on suurempi. Kulkureitin rataverkon maksiminopeuden ylittävää junan maksiminopeutta ei huomioida. 
	  
	Mikäli ratkaisua ei saada aikaan muiden vertailutekijöiden perusteella, Väylä- virasto pyytää kapasiteetin hakijoilta tarvittavat tiedot kyseisen junan vaikutuk-sesta hakijan liiketoimintaan ja arvion, millä junalla on suhteessa suurin vaikutus kyseisen hakijan liiketoimintaan. Arviossa voidaan huomioida myös junien mat-kustajamäärät. Juna, jolla on suurin vaikutus hakijan liiketoimintaan, saa kor- keamman prioriteetin ja sitä suosiva ratkaisuvaihtoehto priorisoidaan. Mikäli ka-pasiteetin hakijat ilmoittava
	 
	Lähiliikenne 
	 
	Lähiliikenteen luonne poikkeaa selvästi kaukoliikenteestä, minkä takia sille on määritelty omat priorisointikriteerit. Lähiliikenne on tyypillisesti hyvin alueel-lista. Nykytilanteessa ja lähitulevaisuudessa konfliktit voisivat koskea lähinnä alueellisen toimivaltaisen viranomaisen tilaaman paikallisen lähiliikenteen ja valtakunnallisen toimivaltaisen viranomaisen tilaaman kaupunkiseutujen väli-sen lähiliikenteen välisiä konflikteja. Vertailtavat junat olisivat siten monelta osin hyvin erityyppisiä. Tästä s
	 
	1. Kulkupäivien määrä 
	1. Kulkupäivien määrä 
	1. Kulkupäivien määrä 

	2. Aikataulumuutoksen vaikutus vuoroväliin 
	2. Aikataulumuutoksen vaikutus vuoroväliin 

	3. Junan kulkema matka 
	3. Junan kulkema matka 

	4. Vaihtoasemien määrä (myös muut liikennemuodot) 
	4. Vaihtoasemien määrä (myös muut liikennemuodot) 

	5. Vaikutukset hakijoiden liiketoimintaan 
	5. Vaikutukset hakijoiden liiketoimintaan 


	Kulkupäivien määrä liittyy suoraan asiakashyötyihin, matkaketjujen muodostu-miseen sekä hakijan liiketoimintaan. Näin ollen on perusteltua priorisoida juna, jolla on enemmän kulkupäiviä. Kulkupäivien määrässä tulee kuitenkin olla eroa viikkotasolla. Mikäli vertailtavat junat kulkevat vain kerran viikossa tai harvem-min, niin kulkupäivien määrässä tulee olla eroa kuukausitasolla. Yksittäiset erot esimerkiksi juhlapyhien osalta eivät ole riittävä ero priorisointiin. 
	 
	Mikäli vertailussa on vaihtoehdot, joissa joudutaan ainoastaan muuttaman ju-nien aikatauluja, vertaillaan aikataulumuutosten prosentuaalista vaikutusta vuorovälin säännöllisyyteen. Vaihtoehto, jossa vuorovälin muutos on pienin, priorisoidaan.  
	 
	Junan kulkema matka: Kuten kaukoliikenteessä on perusteltua priorisoida juna, joka kulkee pidemmän matkan. 
	 
	Vaihtoasemien määrä liittyy suoraan asiakashyötyihin ja matkaketjuihin. Lähilii-kenteen osalta tulee huomioida myös vaihtoyhteydet muihin liikennemuotoihin. Juna, jolla on enemmän pysähdyksiä asemilla, joilla on vaihtoyhteyksiä, saa kor-keamman prioriteetin ja sitä suosiva ratkaisuvaihtoehto priorisoidaan. 
	 
	Mikäli ratkaisua ei saada aikaan muiden vertailutekijöiden perusteella, Väylä- virasto pyytää kapasiteetin hakijoilta tarvittavat tiedot kyseisen junan vaikutuk-sesta hakijan liiketoimintaan ja arvioi millä junalla on suhteessa suurin vaikutus kyseisen hakijan liiketoimintaan. Arviossa voidaan huomioida myös junien mat-kustajamäärät. Juna, jolla on suurin vaikutus hakijan liiketoimintaan, saa korke-amman prioriteetin ja sitä suosiva ratkaisuvaihtoehto priorisoidaan. Mikäli ka-pasiteetin hakijat ilmoittavat 
	 
	Tavaraliikenne 
	 
	Tavarajunien keskinäinen priorisointi tavarajunakategorioiden sisällä ratkais-taan seuraavia priorisointikriteerejä käyttäen.  
	 
	1. Vaikutukset hakijan asiakkaan liiketoimintaan 
	 
	Arvioidaan priorisointipäätöksen vaikutuksia hakijan asiakkaana olevan tuotan-tolaitoksen liiketoimintaan seuraavia arviointikriteerejä käyttäen: 
	 
	1. Asiakkaan liiketoiminnan lakkaaminen 
	1. Asiakkaan liiketoiminnan lakkaaminen 
	1. Asiakkaan liiketoiminnan lakkaaminen 

	2. Asiakkaan liiketoiminnan supistuminen tai asiakkaan suunnitteleman  liiketoiminnan laajennuksen peruuntuminen 
	2. Asiakkaan liiketoiminnan supistuminen tai asiakkaan suunnitteleman  liiketoiminnan laajennuksen peruuntuminen 

	3. Asiakkaan raaka-aineen tai tuotteen jatkokuljetuksen katkeaminen esi-merkiksi satamissa 
	3. Asiakkaan raaka-aineen tai tuotteen jatkokuljetuksen katkeaminen esi-merkiksi satamissa 

	4. Asiakkaan varastojen merkittävä kasvu 
	4. Asiakkaan varastojen merkittävä kasvu 

	5. Asiakkaan menettämien junakuljetusten määrä 
	5. Asiakkaan menettämien junakuljetusten määrä 

	6. Asiakkaan mahdollisuudet korvata puuttuva rautatiekuljetus muilla  liikennemuodoilla. 
	6. Asiakkaan mahdollisuudet korvata puuttuva rautatiekuljetus muilla  liikennemuodoilla. 


	 
	Priorisointiratkaisujen mahdollisia vaikutuksia arvioidaan luettelon järjestyk-sessä. Luettelossa ylempänä olevat vaikutukset, jos sellaisia ratkaisun seurauk-
	sena tulee, arvioidaan merkittävämmiksi, mutta kriteerien avulla pyritään ensi-sijaisesti tekemään priorisointipäätös, jolla on vähiten taloudellisia haittavaiku-tuksia kokonaisuutena. Kohta 4 tarkoittaa tarvetta kasvattaa varastointitiloja, lisätä varastoitavan tavaran siirtoja tai muuta vastaava haitallista muutosta. Kohta 5 ei ole itsenäinen arviointikriteeri, mutta sitä voidaan käyttää mittarina vaikutusten suuruudelle, jos voidaan osoittaa, että junien peruminen aiheuttaa vaikutuksia 1–4. Kohdan 6 osal
	 
	Koska vuosikapasiteetin jakopäätökset tehdään vähintään useita kuukausia en-nen tuotantopäivää, päätösten vaikutuksista ylläoleviin kriteereihin ei tässä vai-heessa välttämättä ole saatavissa luotettavaa tai tarkkaa tietoa. Vaikutukset asiakkaan liiketoimintaan huomioidaan junien priorisoinnissa kohtien 1–4 osalta vain, jos yllä kuvatuista haittavaikutuksista on saatavissa luotettavaksi arvioi-tua tietoa, ja jos vaikutukset ovat määrällisesti merkittäviä, vähintään henkilö-työvuosissa mitattavia. Jos vaikut
	 
	2. Vaikutukset muihin juniin 
	 
	Jos vaikutuksissa hakijan asiakkaan liiketoimintaan ei ole löydetty merkittävää eroa, tarkastellaan ratkaisujen vaikutusta muihin juniin. Muille junille aiheutu-vien muutosten määrä kuvaa vaikutusta rataverkon tehokkaaseen käyttöön sekä laajemmin rautatiejärjestelmän toimivuuteen. Näin ollen on perusteltua priorisoida ratkaisuvaihtoehto, jolla on vähemmän vaikutuksia muihin juniin, jos jossain ratkaisuvaihtoehdossa syntyy kokonaisuutena vähemmän liikenteelle haitallisia yhteensovitusratkaisuja. Muutoksia ta
	 
	3. Vaikutukset hakijan operatiiviseen toimintaan 
	 
	Jos vaikutuksissa muihin juniin ei ole merkittävää eroa, tarkastellaan ratkaisujen vaikutusta hakijoiden liiketoimintaan. Tarkastellaan seuraavia vaikutuksia haki-joiden operatiiviseen toimintaan: 
	 
	1. vaunukiertojen katkeaminen 
	1. vaunukiertojen katkeaminen 
	1. vaunukiertojen katkeaminen 

	2. veturikiertojen katkeaminen 
	2. veturikiertojen katkeaminen 

	3. henkilöstökiertojen katkeaminen 
	3. henkilöstökiertojen katkeaminen 

	4. hakijoiden kokonaisjunamäärä  
	4. hakijoiden kokonaisjunamäärä  


	 
	Mikäli vain yksi hakija pystyy osoittamaan, että muutoksella on merkittäviä vai-kutuksia operatiiviseen toimintaan, tämä juna priorisoidaan. Mikäli useampi ha-kija pystyy osittamaan, että muutoksella on merkittäviä vaikutuksia operatiivi-seen toimintaan, priorisoidaan kalusto- ja veturikiertoon kohdistuvat muutokset ennen henkilöstökiertoon kohdistuvia muutoksia. 
	 
	Mikäli ratkaisua ei saada aikaan kohtien 1–3 perusteella, ratkaistaan konfliktit suhteessa hakijoiden kokonaisjunamäärään kyseisessä junakategoriassa (4). Periaatteena on se, että hakijat häviävät konflikteja kokonaisjunamäärien suh-teessa vuosikapasiteetissa haettujen junien kulkupäivien määrällä mitattuna. 
	Toisistaan erotellaan kuitenkin konfliktit, joissa joudutaan perumaan junia ja joissa joudutaan vain muuttamaan junien aikatauluja.  
	 
	Tällöin mikäli ratkaistavia konflikteja on vain yksi, se ratkaistaan sen toimijan eduksi, jonka tavarajunilla on yhteenlaskettuna vähiten haettuja kulkupäiviä. Jos samojen toimijoiden välillä on useampia konflikteja, ne ratkaistaan valitsemalla ratkaisu, jossa kunkin hakijan muutoksia sisältävien tai peruttuina junina menet-tämien kulkupäivien määrien suhde on mahdollisimman lähellä hakijoiden hake-mien kulkupäivien määrien suhdetta. Vertailu tehdään erikseen niiden ratkaisui-den osalta, joissa jommankumman
	 
	 
	5.6  Kapasiteettikiintiöt 
	5.6.1  Kapasiteettikiintiön käyttö 
	Kapasiteettikiintiöllä tarkoitetaan yhdelle junakategorialle varattua osuutta tie-tyn rataosan kapasiteetista. Kapasiteettikiintiöitä voidaan käyttää Etelä-Suo-men pääjunareiteillä varmistamaan tavaraliikenteen toimintaedellytykset sekä tavaraliikennepainotteisilla junareiteillä takaamaan matkustajaliikenteen toivat yhteydet. Kapasiteettikiintiöllä taataan alemman kategorian junien toiminta-mahdollisuus kuormittuneella rataosalla. Tapauskohtaisesti kapasiteettikiintiöt voidaan määritellä joko vain ylätasoll
	 
	Kapasiteettikiintiön mukaisen junan aikataulu voi sisältää jonkin verran enem-män ylimääräisiä pysähdyksiä ja väistämisiä verrattuna siihen, että junan prio-riteettiasema olisi korkeampi. Junalle kuitenkin taataan kaupallisesti mielekäs kulkutie koko reittiosuuden läpi. 
	 
	Tarvittavien kapasiteettikiintiöiden suuruus ja sisältö määritellään vuosittain yhteistyössä vuosikapasiteetinhakua edeltävässä ennakkosuunnitteluvaihees-sa. Kiintiöiden pohjana käytetään esimerkiksi edellisen haetun vuosikapasiteetin mukaisia aikatauluja. Lisäksi kapasiteetin hakijat ja toimivaltaiset viranomaiset voivat tässä vaiheessa ilmoittaa oman näkemyksensä tarvittavista kiintiöistä, niihin liittyvistä reunaehdoista sekä mahdollisista muutostarpeista aikataulu-rakenteeseen. Reunaehtoja voivat olla e
	 
	Kapasiteettikiintiö voidaan määritellä tilanteen mukaan vuorokautisena tai tun-tiin tai vuorokaudenaikaan sidottuna junamääränä.  
	 
	Mikäli kiintiöityä kapasiteettia haetaan yli kiintiön, priorisointi kiintiön käytöstä tapahtuu kyseisen junakategorian etusijajärjestyssääntöjen perusteella. 
	 
	Tässä selvityksessä esitetään, että kapasiteettikiintiöitä käydään läpi syksyllä 2021 vuoden 2023 liikenteen ennakkosuunnittelun yhteydessä. 
	 
	5.6.2  Ennakkosuunnittelun ja suunnitteluohjeiden rooli kapasiteetti-kiintiöiden suunnittelussa 
	Tulevaisuudessa osana ratakapasiteetin jakoprosessia on mahdollista määrit-tää ennakkosuunnitelmia. Ennakkosuunnitelmilla voidaan asettaa määräyksiä tai suosituksia mm. junien matka- ja pysähdysajoista. Tällöin kapasiteettikiintiö voi sisältää ajo- tai myös lähtöaikoihin liittyviä tarkempia yksityiskohtia.  
	 
	Mikäli kapasiteettikiintiö määritellään vain ylätasolla junamäärinä, niin kiintiöön kuuluvien junien tulee ensisijaisesti noudattaa ennakkosuunnitelmien ja suun-nittelusääntöjen mukaisia matka-aikoja, jos ennakkosuunnitelmia on tehty. Mi-käli junan matka-aika poikkeaa merkittävästi ennakkosuunnitelmista tai suun-nittelusäännöistä, ja haetulla kapasiteetilla olisi vaikutusta muuhun liikentee-seen, kiintiön mukainen juna voidaan velvoittaa väistämään muuta liikennettä. Esimerkiksi kapasiteettikiintiöön kuuluv
	 
	Mikäli kapasiteettikiintiö määritellään ennakkosuunnitelmassa aikatauluraken-teena tietylle junakategorialle, sen mukainen liikenne on lähtökohta yhteenso-vitukselle sekä priorisoinnille, mikäli näitä vaiheita tarvitaan. Alustavasta suun-nitelmasta voidaan kuitenkin poiketa merkittävästikin, jos yhteensovituksessa löydetään toimivampi ratkaisu. Alustava aikataulurakenne voi olla esimerkiksi matkustajaliikenteen sen hetkinen aikataulurakenne tavaraliikennepainottei-sella junareitillä.  
	 
	Ennakkosuunnittelun yhteydessä voidaan myös keskustella tulevien rataverkon laajennusten etusijajärjestyksistä. Tässä selvityksessä esitetään, että kokonai-suutena Väylävirastossa tyypillisesti eri projekteissa tehtyjä kapasiteettitarkas-teluita pyritään koordinoimaan aiempaa tiiviimmin vuosittain toistuvaan sään-nöllisen kapasiteettiprosessin kanssa. 
	 
	Tulevaisuudessa kapasiteettikiintiöllä ja ennakkosuunnitelmilla voidaan mah-dollisesti jättää kapasiteettia vapaaksi myös myöhempää kiireellistä kapasitee-tin hakua varten. 
	 
	5.7  Poikkeukset 
	Rataverkon haltija voi perustellusta syystä poiketa ratakapasiteetin etusijajär-jestyksen tuottamasta lopputuloksesta (Raideliikennelaki 120 §). Lain mukaan poikkeamisen perusteena voi olla 1) rautatiejärjestelmän tai joukkoliikenteen toimivuuden ylläpitäminen tai parantaminen tai 2) hakijalle tai sen asiakkaalle aiheutuva kohtuuton haitta. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa myös sellai-sen hakijan eduksi, joka harjoittaa kansainvälistä liikennettä. 
	 
	Päätös poikkeamisesta tulee tehdä aina tapauskohtaisesti, eikä yksittäistä poik-keamispäätöstä tulisi pitää ennakkopäätöksenä muiden vastaavien tilanteiden osalta, koska monet suoraan rautatieliikenteeseen liittyvät sekä ulkoiset tekijät voivat muuttua ja vaikuttaa päätökseen. Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa etu-sijajärjestyksestä poikkeaminen voidaan katsoa perustelluksi: 
	 
	- Alemman junakategorian henkilöjunien ylikuormittuminen 
	- Alemman junakategorian henkilöjunien ylikuormittuminen 
	- Alemman junakategorian henkilöjunien ylikuormittuminen 

	- Kohtuuton haitta rautatieliikennöitsijälle 
	- Kohtuuton haitta rautatieliikennöitsijälle 

	- Matkustajaliikennepalvelun vuorovälin tasoittaminen, jos tämä voidaan toteuttaa ilman luvussa 4 määriteltyjä haitallisia muutoksia ylemmän kategorian junille 
	- Matkustajaliikennepalvelun vuorovälin tasoittaminen, jos tämä voidaan toteuttaa ilman luvussa 4 määriteltyjä haitallisia muutoksia ylemmän kategorian junille 

	- "Muuhun liikenteeseen" normaalisti kuuluvat veturisiirrot voivat saada integroidun tavarajunan prioriteetin, jos ne ovat välttämätön osa tällai-sen junan kulkua 
	- "Muuhun liikenteeseen" normaalisti kuuluvat veturisiirrot voivat saada integroidun tavarajunan prioriteetin, jos ne ovat välttämätön osa tällai-sen junan kulkua 

	- Vastaavan kapasiteetin säännöllinen käyttämättä jättäminen edeltävällä aikataulukaudella voi alentaa junan prioriteettia 
	- Vastaavan kapasiteetin säännöllinen käyttämättä jättäminen edeltävällä aikataulukaudella voi alentaa junan prioriteettia 

	- Välttämättömät radanpidon tarpeet 
	- Välttämättömät radanpidon tarpeet 

	- Infrarajoitteet, etenkin tavaraliikenteen toimivuuden varmistamisessa 
	- Infrarajoitteet, etenkin tavaraliikenteen toimivuuden varmistamisessa 

	- Erityisesti pitkäaikaisten rajoitteiden osalta on huomioitava ratkaisujen kohtuullisuus eri kategorioiden junille. Lisäksi kapasiteettia merkittävästi supistavissa tilanteissa on etusijajärjestyksestä päätettäessä huomioi-tava mahdollisuudet kunkin junalajin osalta korvata junia muilla liikenne-muodoilla. 
	- Erityisesti pitkäaikaisten rajoitteiden osalta on huomioitava ratkaisujen kohtuullisuus eri kategorioiden junille. Lisäksi kapasiteettia merkittävästi supistavissa tilanteissa on etusijajärjestyksestä päätettäessä huomioi-tava mahdollisuudet kunkin junalajin osalta korvata junia muilla liikenne-muodoilla. 


	 
	Lähiliikenteen prioriteetti on lähtökohtaisesti matalampi kuin integroidun kau-koliikenteen. Tilanteita, joissa lähiliikenteen vuoroväli muuttuisi etenkin ruuhka-aikoina priorisoinnin seurauksena hyvin epätasaiseksi, tulisi välttää. Ylikuormi-tustilanteessa lähijuna voi saada korkeamman prioriteetin.  
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	Kuva 20.  Ehdotus etusijajärjestyksen kehittämisen etenemistavasta. 
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	Esimerkki 2a. Toijala–Tampere–Nokia-lähijunaliikenteen lisääntyminen yh-dellä tunnittaisella junalla 
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	Kuva 2.            Esimerkki Toijala–Nokia-välin aikatauluista. 
	Esimerkki 2b. Toijala–Tampere–Nokia-lähijunaliikenteen lisääntyminen kah-della tunnittaisella junalla. 
	 
	Asetelma: 
	Toijala–Nokia-välille lisätään kaksi tunnittaista lähijunaa korvaten nykyiset M-junat. Lähtöajat ovat Toijalasta kello xx.17 ja xx.47 ja Nokialta xx.12 ja xx.42. Vä-lipysähdyksiä on 7 kpl (nykyisin 3 kpl) ja matka-aika 47 minuuttia. Muu junalii-kenne on vuoden 2020 säännöllisten aikataulujen mukainen. 
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	Kuva 3.            Esimerkki Toijala–Nokia-välin aikatauluista. 
	Yksi vaihtoehtoinen malli kaukojunien aikataulusiirroille on lisätä lähijunille No-kia–Toijala-suunnassa Tampereelle noin 15 minuutin pysähdysaika, eli muuttaa lähijunat lähtemään Tampereelta Toijalaan noin minuuteilla xx.15 ja xx.45. Vaih-toehto kuitenkin johtaisi edelleen konflikteihin tavarajunien kanssa, vaatisi yh-den uuden lähijunan kalustoyksikön ja lisää laiturikapasiteettia Toijalassa pite-nevän kääntöajan myötä. Vaihtoehtoa ei tutkita tarkemmin. 
	 
	Kaukojunien laajoilta aikataulumuutoksilta voidaan vaihtoehtoisesti myös vält-tyä, jos kahdesta tunnittaisesta Toijala–Nokia-lähijunasta luovutaan ja lähijunat 
	liikennöidään esimerkiksi Nokialta Orivedelle tai linjat Toijala–Tampere ja Tam-pere–Nokia liikennöidään erillään. Jälkimmäinen tilanne kuitenkin lisää kääntö-aikojen osuutta koko liikennöintiajasta ja lisää laiturinkäytön tarvetta vilkkaalla Tampereen asemalla. 
	 
	Toinen vaihtoehtoinen malli kaukojunien aikataulusiirtojen välttämiseksi on muuttaa merkittävästi Tampere–Turku-junien aikatauluja (Kuva 4). Tarkaste-lussa tutkitaan lähijunien liikennöintiä vain välillä Toijala–Tampere Nokian suunnan ratakapasiteetin rajallisuuden takia. Tilanteessa lähijunat lähtisivät Toijalasta minuuteilla xx.19 ja xx.49 ja Tampereelta xx.10 ja xx.40 ja Tampereelta Turkuun lähtöaika olisi minuutilla xx.27 ja Turusta Tampereelle tuloaika minuu-tilla xx.07. Lähijunilla välipysähdyksiä on 
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	Kuva 4.   Esimerkki Toijala–Tampere-välin aikatauluista. 
	Johtopäätökset: Lähijunien matalammalla prioriteettiasemalla kaukojunia ei välttämättä tarvitse muuttaa, mutta tällöin tavarajunia joudutaan edelleen siir-tämään merkittävästi ja lähijunien liikennöinnin tehokkuus heikkenee. Vaihtoeh-toisesti korkeammalla prioriteettiasemalla uudet lähijunat (2/h/suunta) vähen-tävät suoraan muun junaliikenteen toimintaedellytyksiä. Kaukojunia on mahdol-lisesti merkittävissä määrin siirrettävä ja tavarajunia todennäköisesti myös pe-ruttava, etenkin Tampere–Nokia-osuuden muut
	taverkolle ulottuvia kerrannaisvaikutuksia, ja Turun kaukojunien aikataulumuu-tokset katkaisisivat sujuvat vaihtoyhteydet Toijalassa ja Tampereella muihin kaukojuniin. Tampereen seudun uusien lähijunien yhteensovittaminen edellyt-tää yksityiskohtaisempaa tarkastelua, mutta edellä kuvatun kaltaisia haasteita esiintynee kaikissa tarkasteluissa. 
	 
	Esimerkki 3. Helsinki–Tampere-kaukojunaliikenteen lisääntyminen 
	 
	Tilanne: Lisätään joka tunnille Tampereelta minuutilla xx.54 lähtevä kaukojuna Helsinkiin ja Helsingistä minuutilla xx.53 lähtevä kaukojuna Tampereelle. Pysäh-dyspaikat ovat Pasila ja Tikkurila ja matka-aika on 1:35–1:37 tuntia. Muu junalii-kenne on vuoden 2020 säännöllisten aikataulujen mukainen. 
	 
	Ratakapasiteetin riittävyys: Yhdenkin liikennetyypin lisääntyminen etenkin ruuhka-aikoina vähentää suoraan muiden junien liikennöintimahdollisuuksia, esimerkiksi integroitujen kaukojunien lisääntyminen estää lähi- ja tavarajunien liikennöintiä. Etenkin uusien junien ajaminen niin nopeasti kuin mahdollista on haastavaa. Konflikteja muodostuu useita kertoja päivässä tavaraliikenteen kanssa ja ruuhkatunteina myös lähiliikenteen kanssa etenkin välillä Helsinki–Riihimäki (Kuva 5). Yhteensovittaminen voi olla jon
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