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VR-Yhtymä Oy:n oikaisuvaatimus koskien Liikenneviraston verkkoselostuksessaan 
julkaisemista ratamaksuista vuodelle 2019 

 
Päätös  

Asia jätetään tutkimatta. 

Perustelut 

VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) on 1.6.2018 tehnyt Rautatiealan sääntelyelimelle 

(jäljempänä sääntelyelin) oikaisuvaatimuksen koskien Liikenneviraston 

verkkoselostuksessaan julkaisemista ratamaksuista vuodelle 2019. VR:n näkemyksen 

mukaan Liikenneviraston julkaisemat ratamaksut vuodelle 2019 eivät perustu suoraan 

rautatieliikenteen harjoittamisesta aiheutuviin kustannuksiin eikä VR:n ole ollut 

mahdollista varmistua ratamaksun perusteista, sillä Liikennevirasto ei ole 

tiedusteluista huolimatta avannut ratamaksun kustannusperusteita. 

Rautatielain 72 §:n mukaan asianosainen saa hakea oikaisua sääntelyelimeltä, jos 

rataverkon haltijan päätös koskee: 

1) 24 §:ssä tarkoitettua ylikuormitettua rautatiereittiä tai sen osaa taikka 

etusijajärjestystä; 

2) 26 §:ssä tarkoitettua ratakapasiteetin jakamista; 

3) 27 §:ssä tarkoitetun kiireellisen ratakapasiteetin jakamista; 

4) 28 §:ssä tarkoitettua ratakapasiteetin peruuttamista tai käytöstä poistamista; 

5) 37 §:ssä tarkoitettua ratamaksua; 

6) 37 a §:ssä tarkoitettuja ratamaksun perusmaksun alennuksia ja korotuksia; tai 

7) 37 b §:ssä tarkoitettuja lisämaksuja. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikaisua haetaan sääntelyelimeltä siten kuin 

hallintolaissa säädetään.  
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Hallintolain 49 c §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, 

oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

Liikennevirasto on julkaissut vuoden 2019 ratamaksuja koskevat tiedot 

verkkoselostuksessaan 9.12.2017. Sääntelyelin katsoo, että hallintolain mukainen 30 

päivän määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on lähtenyt kulumaan 

verkkoselostuksen julkaisemisajankohdasta, koska oikaisuvaatimuksen kohteena 

olevaa asiaa ei ole muutettu sen jälkeen. Sääntelyelin jättää asian tutkimatta, koska 

oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa. 

Sovelletut säännökset 

Rautatielaki (304/2011) 72 ja 93 § 

Hallintolaki (434/2003) 49 c § 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta rautatielain 93 §:n 

perusteella siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on 

päätöksen liitteenä. 

Lisätietoja  

Lisätietoja asiassa antaa sääntelyelimen päällikkö Riikka Ristinen, puh. 029 534 

5204, etunimi.sukunimi@trafi.fi 
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