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Rautatiealan sääntelyelin

Sisältö

• Viimeaikaiset valvontapäätökset

• Liikenneviraston verkkoselostustietojen täydentäminen ja korjaaminen

• Liikenneviraston esitys Kerava-Lahti -oikoradalta perittäväksi 
investointimaksuksi 1.1.2019 – 31.8.2021

• VR-Yhtymä Oy:n rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelujen 
hinnoittelu.

• Vuoden 2020 verkkoselostusten valvonta

• Muut selvitykset:

• Tavaraliikenneterminaaliselvitys

• Satamaselvitys.

• Muut päätökset

• Liikenneviraston sähkövedon ratamaksua koskeva oikaisuvaatimus.
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Viimeaikaiset valvontapäätökset (1)

• Liikenneviraston verkkoselostustietojen täydentäminen ja 
korjaaminen (päätös 23.7.2018)

• Vuoden 2019 selostuksen täydentäminen ja korjaaminen

• Otettu kantaa myös 2020 selostusluonnosta koskeviin vaatimuksiin

• Liikennevirasto tehnyt huomattavia parannuksia.

• Liikenneviraston esitys Kerava-Lahti -oikoradalta perittäväksi 
investointimaksuksi 1.1.2019 – 31.8.2021 (päätös 31.8.2018)

• Kieltävä päätös; kaksinkertainen perustelu:

• Tähän asti peritty verona: kyse ei ollut maksun jatkamisesta eikä 
uudesta hankkeesta

• Ei näyttöä, että  hanke ei olisi toteutunut ilman investointiveroa.
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Viimeaikaiset valvontapäätökset (2):

VR-Yhtymä Oy:n rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelujen 
hinnoittelu (24.9.2018)
• Linjattiin sääntelyn kohdistumisesta kyseisiin palveluihin
• Vaihtotyöpalvelu Imatra tavaran, Niiralan ja Vainikkalan 

järjestelyratapihoilla (VNA 1489/2015 2 §)
• Vaihtotyönä tehtävä vetopalvelu Imatrankoski – Imatran tavara välillä 

(VNA 1489/2015 4 §)
• Rajapalvelu (VNA 1489/2015 4 §).

• VR:n tulee korjata palvelujen jaottelua ja hinnoitteluaan tietyin osin, 
sekä julkaista hinnoittelutiedot
• Vetopalvelun erottaminen vaihtotyöpalvelusta
• Mm. katteiden korjaaminen kohtuullisen tuoton mukaiseksi, sisäisen 

palvelun katteen korjaaminen, yleiskustannusten sisältö.

• VR on valittanut osasta päätöksestä markkinaoikeuteen.
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Verkkoselostusten 2020 etukäteisvalvonta

• Yhteensä 16/18 suositusta annettu
• Liikennevirasto
• Uutena komission päätöksen mukaiset vaatimukset ratatöiden 

ilmoittamisesta
• Tarkennettavaa lähinnä palvelujen hinnoittelutietojen esittämistavassa

• Hinta pitäisi olla tiedossa palvelukapasiteettia varatessa.
• Ratamaksuhinnoittelu sähkövedon osalta erillinen neuvontamenettely.

• Muut huomiot
• Rutiininomaisia päivityksiä puuttuu
• Palveluja ja palvelupaikkoja koskevat tiedot monelta osin puutteellisia

• VR:n verkkoselostuksessa alun perin ollut paljon tietoa, kaipaa päivityksiä.
• Asetettu yksittäisiä ratamaksuja, joiden peruste epäselvä
• Tavaramaksun suhde ratamaksuun epäselvä, jatkossa selvitettävä.
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Muut tehdyt selvitykset

• Tavaraliikenneterminaaliselvitys

• Kartoitettiin 10 palvelupaikan ylläpitäjää, kerättiin tietoja ja ohjeistettiin

• Pääsääntöisesti hinnoittelu ei läpinäkyvää ja sen avaamiseen monenlaista 
näkemystä

• Jäätiin osaksi odottamaan myös satamaselvityksen johtopäätöksiä.

• Satamaselvitys (Ramboll)

• Satamissa sijaitsevat palvelupaikat ja niiden operaattorit - mm. 
tavaraliikenneterminaalit, seisontaraiteet

• Liikennevirtojen luonne, ratojen käyttötarkoitukset, liikennöintikäytännöt

• Varautuminen monitoimijaympäristöön

• Raportti julkaistu sääntelyelimen verkkosivuilla, johtopäätökset kesken.
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Liikenneviraston ratamaksuhinnoittelu –
sähkövedon erilliskustannukset
• VR teki 1.6.2018 sääntelyelimeen oikaisuvaatimuksen 

sähkövedon ratamaksusta.

• Sääntelyelin antoi päätöksen 15.6.: oikaisuvaatimus jätettiin 
tutkimatta, koska sitä ei oltu tehty määräajassa. 

• Aiheesta annettu neuvontaa Liikennevirastolle

• Myös korotuksen vaiheistus ollut esillä

• Matkan varrella selvinnyt uusia yksityiskohtia.

• Hinnoittelun julkaiseminen verkkoselostuksissa.
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