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Tiivistelmä  

Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida satelliittipaikannuksen hyödyntämistä 
eurooppalaisen junien kulunvalvonnan vaihtoehtoisena toteutustekniikkana. Suomes-
sa otetaan käyttöön eurooppalaisen liikennepolitiikan mukaisesti eurooppalainen 
junien kulunvalvontajärjestelmä. Muutos tuo mahdollisuuksia uuden paikannus-
teknologian hyödyntämiseen raideliikenteessä. Satelliittipaikannusteknologia ei 
kuitenkaan ole turvallisuuskriittisessä ja tiukasti säännellyssä raideliikenteen auto-
maatiossa vielä laajassa käytössä. Selvitystyö perustuu eurooppalaisiin lähteisiin ja 
kokemuksiin, jotka rautateiden satelliittipaikannuksen hyödyntämisen osalta 
pohjaavat pitkälti konsepti- ja pilottitason kokemuksiin. Lähivuosina käyttöön tuleva 
eurooppalainen satelliittipaikannusjärjestelmä Galileo parantaa satelliittipaikannuk-
sen tarkkuutta ja saatavuutta myös Suomen haastavilla pohjoisilla leveysasteilla ja 
antaa myös rautatiealalle parempia mahdollisuuksia turvallisuuskriittisten toiminto-
jen toteuttamiseen. Selvitys on tehty laajentamaan ymmärrystä satelliittipaikannuk-
sen mahdollisuuksista rautatieliikenteessä ja arvioimaan sen käyttöönoton kustan-
nuksia ja aikatauluja.  
 
Junien kulunvalvontajärjestelmän uudistaminen tulee edellyttämään rataverkon halti-
jalta ja rautatieyrityksiltä suuria investointeja. Valittava toteutuspolku vaikuttaa kus-
tannusten lisäksi myös kustannusten jakautumiseen. Satelliittipaikannukseen perus-
tuvissa junien kulunvalvontateknologioissa radanvarsilaitteistoa voidaan vähentää, 
mutta toisaalta tarvitaan suuria investointeja mm. asetinlaitteisiin ja radiosuojastus-
keskuksiin. Kun valvontavastuuta siirtyy ratalaitteilta vetokalustoon, kohdistuu liik-
kuvaan kalustoon enemmän kustannuksia. Ratkaisujen teknistaloudelliseen kannat-
tavuuteen vaikuttaa myös raideliikenteen viestintään tarvittava radioverkko. 
 
Satelliittipaikannusta hyödyntäviä junien kulunvalvontakonsepteja on kehitetty sekä 
tiheään liikennöityjen kaupunkiratojen että vähäliikenteisten tavaraliikenteen ratojen 
tarpeisiin. Kehityshankkeilla pyritään ratkaisemaan erilaisia ongelmia, jolloin myös 
vaatimukset koskien järjestelmän luotettavuutta, junan eheyden valvonnan tarvetta ja 
vajaakäyttötilanteita poikkeavat merkittävästi toisistaan. Laitetoimittajien valmiutta 
tuottaa uuden sukupolven junien kulunvalvontateknologiatuotteita markkinoille selvi-
tettiin eurooppalaiselle rautatieautomaatioteollisuudelle suunnatuilla kyselyillä. Ke-
hityksen hidasteena nähdään alan toimijoiden yhteisen tahtotilan puute järjestelmän 
toiminnallisen kokonaisuuden ja rajapintojen määrittelemisessä. Lisäksi uusien tek-
niikoiden käyttöönottoa raideliikenteessä hidastaa raskas eurooppalainen sääntely ja 
rautatieautomaation tiukat turvallisuuskriteerit.  
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Sammanfattning  

Målet med denna utredning är att utvärdera utnyttjande av satellitbaserad 
positionering som en alternativ teknik för ett europeiskt tågövervakningssystem. I 
enlighet med den europeiska trafikpolitiken ska det europeiska tågövervaknings-
systemet införas i Finland. Denna förändring medför möjligheter att utnyttja ny 
positioneringsteknik inom spårtrafiken. Satellitpositioneringstekniken är dock inte 
ännu i någon stor användning i den säkerhetskritiska och strikt reglerade 
automationen av spårtrafiken. Utredningsarbetet baseras på europeiska källor och 
erfarenheter, vilka när det gäller utnyttjande av satellitpositionering på järnvägen i 
hög grad bygger på erfarenheter på koncept- och pilotnivå. Det europeiska satellit-
positioneringssystemet Galileo, som kommer att införas inom de närmaste åren, 
förbättrar satellitpositioneringens exakthet och tillgänglighet även på Finlands 
krävande nordliga breddgrader och ger även järnvägssektorn bättre möjligheter att 
genomföra säkerhetskritiska funktioner. Utredningen har gjorts för att ge ökade 
insikter i satellitpositioneringens möjligheter inom järnvägstrafiken och bedöma 
kostnaderna och tidsschemat för dess införande.  
 
Reformen av kontrollsystemet för tågtrafiken kommer att kräva stora investeringar av 
bannätets innehavare och järnvägsföretagen. Det sätt som väljs för genomförandet 
påverkar kostnaderna och även fördelningen av dem. Vid kontrollteknik för tågtrafiken 
som baserar sig på satellitpositionering kan den markbaserade utrustningen minskas, 
men å andra sidan behövs stora investeringar i bl.a. ställverk och radioblockcentraler. 
När kontrollansvaret överförs från banutrustningen till lokmaterielen, riktas mer 
kostnader mot den rörliga materielen. Lösningarnas teknisk-ekonomiska lönsamhet 
påverkas också av det radionät som spårtrafiken behöver för sin kommunikation. 
 
Tågövervakningskoncept som utnyttjar satellitpositionering har utvecklats både för 
behov på tätt trafikerade stadsbanor och för behov på lågtrafikerade godstrafik-
avsnitt. Utvecklingsprojekten syftar till att lösa olika problem. Det innebär att även 
kraven på systemets tillförlitlighet, behovet av en helhetsmässig tågövervakning och 
situationerna av underutnyttjande är väsentligt olika. Utrustningsleverantörernas 
beredskap att producera den nya generationens produkter för tågövervakningsteknik 
för marknaden utreddes genom enkäter som riktades till den europeiska järnvägs-
automationsindustrin. Den långsamma utvecklingen anses bero på att branschens 
aktörer saknar en gemensam avsikt när det gäller att fastställa systemets funktionella 
helhet och gränssnittsdefinitionerna. Införandet av nya tekniker inom järnvägs-
trafiken fördröjs dessutom av det tunga europeiska regelverket och de strikta 
säkerhetskriterierna för järnvägsautomation.  
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Abstract 

This study aims to assess the utilisation of satellite navigation as an alternative 
technological means of implementing European train control. In accordance with 
European transport policy, Finland will adopt the European Train Control System 
(ETCS). This change will usher in opportunities for the utilisation of new navigation 
technology in rail traffic. However, satellite navigation technology is not as yet in 
extensive use in safety-critical and strictly regulated automation of rail traffic. The 
study is based on European sources and experiences, which in the railway utilisation 
of satellite navigation are based largely on concept- and pilot-level experiences.  
Galileo, the European navigation satellite system, will come into use in the next few 
years and will also improve the accuracy and availability of satellite navigation in the 
challenging northern latitudes of Finland, and will provide the railway sector with 
better opportunities to implement safety-critical functions. The study has been 
carried out to expand understanding of the opportunities of satellite navigation in 
railway traffic and to assess the costs and scheduling of its implementation.  
 
The modernisation of the train control system will require the infrastructure manager 
and railway companies to make large investments. The chosen implementation path 
will impact not only on costs, but also on how they are divided. Train control 
technologies based on satellite navigation will enable reducing lineside equipment. 
On the other hand, large investments will be required in switchgear and radio block 
centres, for instance. When responsibility for control is transferred from trackside to 
tractive stock, rolling stock will be subject to greater costs. The radio network 
required for rail traffic communications also impacts on the technoeconomic 
feasibility of solutions. 
 
Train control concepts employing satellite navigation have been developed for the 
needs of both densely trafficked urban lines and low-traffic freight lines. Development 
projects seek to solve different kinds of problems, which means that the requirements 
concerning system reliability, need for monitoring train integrity and underutilisation 
situations differ significantly. The preparedness of equipment suppliers to produce 
next-generation train control technology products for the market was assessed with a 
survey of actors in the European railway automation industry. Development is 
considered to be hindered by the lack of a shared vision in the industry for specifying 
the overall functionalities of the system and its interfaces. In addition, the 
deployment of new technologies in rail traffic is slowed down by heavy European 
regulation and the strict safety criteria imposed on railway automation.  
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Esipuhe  

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi joulukuussa 2017 selvityksen “Satelliitti-
navigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa. Toimenpideohjelma 2017–
2020”. Toimenpideohjelmassa esitetään 17 konkreettista toimenpidettä, joilla pyri-
tään edistämään satelliittijärjestelmien hyödyntämistä Suomessa. Toimenpideohjel-
ma on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihanketta: ”Rakennetaan 
digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.” 
 
Liikennevirasto käynnisti satelliittinavigointia ja junien kulunvalvontaa koskevan sel-
vitystyön marraskuussa 2017. Tämä työ koskee rautateille osoitettua toimenpidettä, 
numero 4: ”Laaditaan selvitys ERTMS/ETCS-tason 3 mahdollisesta käyttöönotosta. Sel-
vityksessä arvioidaan mahdollisuutta siirtyä nykyisestä junien kulunvalvontajärjestel-
mästä (JKV) suoraan satelliittinavigointia hyödyntävään ERTMS/ETCS-kulunvalvonta-
järjestelmään. Selvityksen tavoitteena on arvioida ERTMS/ETCS-tasoon 3 siirtymisestä 
aiheutuvia hyötyjä, haittoja, kustannuksia ja täytäntöönpanon aikataulua. Hyötyjä ja 
haittoja tulee verrata erityisesti ERTMS/ETCS-tasoon 1 sekä Suomen nykyisen junien 
kulunvalvontajärjestelmän hyötyihin ja haittoihin.” 
 
Tutkimuksen tekemiseen osallistuivat Proxion Plan Oy:ssä Heidi Sunnari, Janne-
Joonas Mantsinen, Jouni Kiviniitty ja Aapo Tiilikainen. Raportin esitarkasti Heidi Sun-
nari. Taustatietoa valtakunnallisesta FinnRef-tukiasemaverkosta toimitti Maanmit-
tauslaitoksen TkL Hannu Koivula. 
 
Projektin ohjausryhmään kuuluivat Aki Härkönen Liikennevirastosta, Tomi Anttila 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista sekä neuvotteleva virkamies Janne Hauta 
liikenne- ja viestintäministeriöstä.  
 
Helsingissä toukokuussa 2018  
 
Liikennevirasto 
Kunnossapito-osasto/Radan parantaminen -yksikkö  
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Lyhenteet 

ATP Automaattinen junien kulunvalvontajärjestelmä. (engl. Automatic Train 
Protection). 

ATO  Junien automaattiajo voidaan toteuttaa osittaisena (kuljettajallisena) 
tai täysautomaattina (kuljettamattomana) (engl. Automatic Train 
Operation). 

CCS Euroopan unionin rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-
osajärjestelmiä koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä (OHM 
YTE) (engl. Control-Command and Signalling Subsystem). 

EGNOS Euroopan alueellinen SBAS-järjestelmä (engl. European Geostationary 
Navigation Overlay Service). 

EGNSS Eurooppalainen satelliittipaikannusjärjestelmä. Euroopassa on vain 
yksi EGNSS-järjestelmä nimeltä Galileo (engl. European GNSS). 

EOT Junan loppu on projektissa X2Rail-2 junan eheyden valvonnassa käytet-
ty nimitys junakokonaisuuden loppuosasta (engl. End-Of-Train). 

ERA Euroopan unionin rautatievirasto (engl. European Union Agency for 
Railways). 

ERTMS Eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (engl. European 
Rail Traffic Management System). 

ETCS Eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä (engl. European Train 
Control System). 

Evora ERAn Evora-projektin tavoitteena mahdollistaa FRMCS:n käyttöönotto 
lainsäädännön näkökulmasta (engl. Evolution of Railway Radio 
Communication). 

FRMCS Tulevaisuuden rautateiden matkaviestinjärjestelmä on GSM-R:n seu-
raaja, jota kehittää UIC. ERA:n Evora-projektin tavoitteena mahdollis-
taa FRMCS:n käyttöönotto lainsäädännön näkökulmasta (engl. Future 
Railway Mobile Communication System). 

GBAS Maalaitepohjainen parannusjärjestelmä GNSS-paikannusjärjestelmien 
paikannustarkkuuden parantamiseksi, missä parannustiedot lähete-
tään maa-asemilta. Vrt. SBAS (engl. Ground Based Augmentation 
System). 

GLONASS Venäläinen satellittipaikannusjärjestelmä (ven. ГЛОбальная 
НАвигационная Спутниковая Система, ГЛОНАСС). 

GNSS Maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä, jossa satelliitti-
konstellaatio tarjoaa paikantamis- ja ajanmääritystietoa (engl. Global 
Navigation Satellite System). 

GPS Yhdysvaltain hallinnoima maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä. 
GPS on GNSS-järjestelmä (engl. Global Positioning System). 

GSM Matkapuhelinverkkotekniikka (engl. Global System for Mobile commu-
nications). 

GSM-R Raideliikenteen viestintään tarkoitettu GSM-erillisverkko (engl. GSM – 
Railways). 
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HOT Junan keula on projektissa X2Rail-2 junan eheyden valvonnassa käytet-
ty nimitys junakokonaisuuden keulasta (engl. Head-Of-Train). 

IoT Esineiden internet (engl. Internet of Things). 

JKV Junien kulunvalvonta on ratalaitteista ja veturilaitteista koostuva jär-
jestelmä, jonka tehtävänä on huolehtia nopeuden ja opasteiden nou-
dattamisesta. 

LEU Koodain, joka ohjaa eurobaliiseja opastintiedon perusteella tai keskite-
tysti asetinlaitteelta. Junien kulunvalvonnan veturilaite (OBU) saa voi-
massa olevan ajoluvan eurobaliisilta (engl. Lineside Electronic Unit). 

LDS Sijainnin määritysjärjestelmä (engl. Location Determination System). 

OBU Kulunvalvonnan veturilaite (engl. On-Board Unit). 

OC Objektiohjain on ERTMS Regional -lähestymistavan radanvarsilaittei-
den käsittelylaite tai manipulaattori (engl. Object Controller). 

OHM Ohjaus, hallinta ja merkinanto. Ks. CCS. 

PRS Julkisesti säännelty palvelu on julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille 
varattu Galileo-satelliittipaikannuspalvelu. Suomessa palvelua hallin-
noi Viestintävirasto (engl. Public Regulated Service). 

RAILI Rautateiden integroitu liikenneviestintäjärjestelmä on Suomessa GSM-
R-verkosta käytetty nimi. 

RBC Radiosuojastuskeskus, joka ERTMS/ETCS-tasoilla 2 ja 3 viestii asetin-
laitteen kulkutiedot junien kulunvalvontajärjestelmään (engl. Radio 
Block Centre). 

RIMS Maa-asemia, jotka keräävät tietoa eri GNSS-konstellaatioista. Tieto 
välitetään asemilta edelleen muun muassa differentiaalikorjauslasken-
taa varten (engl. Ranging and Integrity Monitoring Stations). 

SBAS Satelliittipohjainen parannusjärjestelmä, joka parantaa GNSS-paikan-
nusjärjestelmien tarkkuutta. Parannustiedot lähetetään satelliittien 
kautta (engl. Satellite Based Augmentation System). 

SIL  Turvallisuuden eheystaso, joka määrittelee neliportaisella asteikolla 
turvallisuuskriittisen laitteen vikaantumisherkkyyden (engl. Safety 
Integrity Level). 

SERA Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue (engl. Single European Rail-
way Area). 

SoL EGNOSin tarjoama avoin ja ilmainen ihmishengen turvaava palvelu 
turvallisuuskriittisille kuljetussovelluksille eri liiketoiminnan aloilla. 
Räätälöity pääasiassa ilmailun tarpeisiin (engl. Safety-of-Life). 

TCC ERTMS Regional -lähestymistavassa käytetty nimitys liikenteenohjaus-
keskuksesta. TCC integroi asetinlaitteen, radiosuojastuskeskuksen 
(RBC) ja liikenteen hallintajärjestelmän (TMS) toiminnallisuudet (engl. 
Train Control Centre). 

TALS Rata-alueen sijainnin määritysjärjestelmä (engl. Track Area LDS 
Server). 

TETRA Viranomaiskäyttöön tarkoitettu digitaalinen radioverkko (engl. 
Terrestrial Trunked Radio). Ks. myös VIRVE.  
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TIMS Junan eheyden valvontajärjestelmä. ERTMS/ETCS-tasolla 3 vaadittu 
kulunvalvonnan veturilaite, joka valvoo, että juna on yhtenäinen (engl. 
Train Integrity Monitoring System). 

TMS Liikenteenohjausjärjestelmä (engl. Traffic Management System). 

UIC Kansainvälinen rautatieliitto on kansainvälinen rautatieliikenneteolli-
suuden elin (ransk. Union Internationale des Chemins de fer). 

VIRVE Viranomaisverkkoradio (TETRA-verkko), jonka käyttöoikeuksia hallin-
noi liikenne- ja viestintäministeriö. Verkon käyttäjiä ovat muun muassa 
poliisi, puolustusvoimat ja nykyään sitä käytetään myös junaliikenteen 
puheviestintään. 

VSS Virtuaaliraideosuus, jolla olemassa olevia raideosuuksia voidaan jakaa 
virtuaalisesti pienempiin osiin. Konseptin hyödyntämien vaatii junalta 
oman sijaintinsa ja eheytensä ilmoittamisen mahdollistavan kulunval-
vonnan veturilaitteen (engl. Virtual Sub-Section). 

WMS Kuvakarttapalvelu on kartta-aineiston jakeluprotokolla, jonka avulla 
aineisto voidaan ladata rasteri- tai vektorigrafiikkana palveluntarjoajal-
ta (engl. Web Map Service). 

YTE Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät. 
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1  Johdanto 

Suomalainen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) on lähestymässä elinkaarensa 
loppua 2020-luvulla. Uusi junien kulunvalvontajärjestelmä on yleiseurooppalainen 
ERTMS/ETCS-järjestelmä, jonka päämääränä on edistää rajat ylittävää rautatieliiken-
nöintiä Euroopassa. Tämä tavoite on yhteinen kaikille EU-maille. Yhtenäisen euroop-
palaisen rautatieliikennealueen lisäksi pyritään rautatieliikenteen markkinaosuuden 
kasvattamiseen. ERTMS/ETCS-järjestelmä on liikennepoliittinen hanke, jota ajetaan 
monin direktiivein ja asetuksin. (Ratcliff 2018) 
 
Viimeisten kahden vuoden aikana raideliikenteen toimijat ovat havahtuneet liikkumi-
sen ja liikenteen digitalisaation tuomiin muutoksiin. Esimerkiksi UNIFE (EU:n raidelii-
kenteen teollisuuden yhteistyöjärjestö) julkaisi oman suuntaviivapaperinsa raidelii-
kenteen digitalisaatiosta lokakuussa 2017 (UNIFE 2017) ja eurooppalaiset rautateiden 
edustuselimet yhteisen julistuksensa digitalisaatiosta marraskuussa 2017 (EIM et al. 
2017). Näissä korostetaan, että raideliikenteen olisi pystyttävä vastamaan myös 
maantieliikenteen automaation ja robotisaation nopean kehittymisen mukanaan 
tuomaan tehokkuuden parantumiseen. Yhtenä mahdollisena keinona tehokkuuden 
parantamiseen on satelliitteihin perustuvien teknisten ratkaisujen ottaminen mukaan 
raideliikenteen kehittämiseen. 
 
Avaruusteollisuus luo uusia mahdollisuuksia ja myös rautatieliikenteessä nähdään 
uusia tapoja hyödyntää satelliittipaikantamisteknologioita. Galileo on Euroopan 
unionin ja Euroopan avaruusjärjestön ESA:n yhteishanke, joka tuo eurooppalaisille 
oman tarkan Galileo-satelliittipaikantamisjärjestelmän GPS:n ja GLONASS-järjestel-
mien rinnalle. Vuonna 2020 täydessä toiminnassa oleva Galileo parantaa satelliitti-
paikannuksen tarkkuutta ja saatavuutta mahdollistaen samalla uudet innovaatiot. 
Kehittyvä paikannusteknologia tuo myös rautatiealalle lukuisia mahdollisuuksia tar-
joamalla luotettavamman ja tarkemman paikkatiedon ja mahdollistamalla siten mm. 
uusia kulunvalvonnan ja liikenteenhallinnan menetelmiä. Näitä lähitulevaisuuden 
palveluita hyödyntämällä olisi junia mahdollista liikennöidä entistä tehokkaammin 
käyttämällä ERTMS/ETCS-tason 3 tekniikkaa.  
 
ERTMS/ETCS-taso 3 käyttää junien paikantamiseen satelliittipaikannustietoa perin-
teisten radanvarsilaitteistoin toteutettujen sijainninmääritysmenetelmien sijasta. Uu-
si tekniikka mahdollistaa junien tarkemman paikannuksen ja siten ratakapasiteetin 
tehokkaamman käytön. Radanvarsilaitteiston määrän vähentämisestä saadaan raken-
tamis- ja ylläpitokustannussäästöjä pitkällä tähtäimellä. Paikantamisen vastuun ja 
valvonnan siirtyminen radanvarsilaitteilta kalustoon aiheuttaa toisaalta kustannuksia 
rautatieliikenteenharjoittajille. Lisäkustannuksia aiheutuu myös siirtymävaiheen kak-
soisvarustelutarpeesta sekä rataverkonhaltijalle että liikenteenharjoittajille.   
 
Tämän selvityksen taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihank-
keesta ”Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö” noussut 
toimenpideohjelma ”Satelliittinavigoinnin tehokas hyödyntäminen” (Miettinen et al. 
2017), jonka eräs tavoite on arvioida siirtymistä junien kulunvalvonnassa suoraan sa-
telliittinavigointia hyödyntävään ERTMS/ETCS-tason 3 järjestelmään. Vertailua edel-
lä mainitun tason ja perinteisemmän ERTMS/ETCS-tason 1 välillä tehdään hyötyjen, 
haittojen ja kustannuksien näkökulmasta. Lähteinä vertailun tueksi käytetään muun 
muassa ERTMS/ETCS:n vaatimuksia kuin myös arvioita ja raportteja toteutuneista 
hankkeista. Valmistavan teollisuuden valmiutta ERTMS/ETCS-tason 3 tekniikkaa 



13 

 

hyödyntävien tuotteiden markkinoille tuloon selvitettiin eurooppalaiselle rautatieau-
tomaatioteollisuudelle suunnatuilla kyselyillä. 
 
Työn aluksi esitellään eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä 
(ERTMS/ETCS) lainsäädännön näkökulmasta. Toisessa osiossa esitellään ERTMS:n 
kaksi järjestelmää: eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä (ETCS) ja raide-
sovellusten GSM-verkko (GSM-R). Junien kulunvalvontajärjestelmien esittelyn koh-
dalla luodaan katsaus ERTMS/ETCS-tason 1 ja 3 vertailun taustalla olevien konsep-
tien ja määräyksien kautta. Lisäksi tarkastellaan kustannustekijöitä, erityisesti 
ERTMS/ETCS-tasosta 3. GSM-R-verkkoa käytetään ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoil-
la 2 ja 3, joten näiden nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät esitellään raportissa. 
ERMTS/ETCS-tasoilla 2 ja 3 dataradioverkon rooli on merkittävä. Lisäksi luodaan kat-
saus satelliittipaikannuksen soveltamisesta junan paikantamisessa ja junan eheyden 
valvonnassa. Lopuksi tarkastellaan junien kulunvalvontalaitteistoja valmistavan teol-
lisuuden valmiutta ja aikatauluja tuottaa laitteita markkinoille. Lisäksi esitellään tuo-
reita ERTMS/ETCS-tason 3 kehitysprojekteja ja tuodaan esille innovatiivisia ajatuksia 
satelliittipaikannuksen hyödyntämisestä myös muissa kuin junien kulunvalvontaan 
liittyvissä sovelluksissa.  
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2  Eurooppalainen rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä 

2.1  Yleistä 

Eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä, jatkossa ERTMS (engl. 
European Rail Traffic Management System), on merkittävä eurooppalaisen teolli-
suuden toteuttama projekti junaliikenteen turvallisuuden ja kilpailukyvyn kehittä-
miseksi (ERA 2016a, European Commission 2018a). ERTMS:n perimmäisin tarkoitus 
on yhdenmukaistaa Euroopan unionin rautatiejärjestelmää standardisoimalla rata- ja 
veturilaitteiden yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) mukaisesti ohjaus-, 
hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät (engl. Control-Command and Signalling 
subsystems, CCS) sekä kommunikaatiojärjestelmä, ja siten edesauttaa muun muassa 
rajat ylittävää liikennöintiä (European Commission 2017). ERTMS/ETCS-järjestelmä 
on yhteentoimiva, niin sanottu luokan A järjestelmä, ja olemassa olevat järjestelmät 
ovat kansallisesti eriytyneitä ns. luokan B järjestelmiä. Esimerkiksi yksistään Ranskan 
kulunvalvonnan laitekanta on vuonna 2011 koostunut yhdeksästä eri luokan B 
järjestelmästä (Chiappini 2015). Suomessa käytetty junien kulunvalvontajärjestelmä, 
jatkossa JKV, on myös luokan B järjestelmä, mikä tunnetaan kansainvälisesti nimellä 
ATP-VR/RHK (engl. Automatic Train Protection, ATP, automaattinen junien kulun-
valvontajärjestelmä). 
 
ERTMS koostuu eurooppalaisesta junakulunvalvontajärjestelmästä, jatkossa 
ERTMS/ETCS1 (engl. European Train Control System), ja raidesovellusten GSM-
verkosta2, jatkossa GSM-R (Global System for Mobile communications – Railway). 
ERTMS/ETCS on automaattinen junien kulunvalvontajärjestelmä, jonka järjestelmä-
kokonaisuuteen kuuluvat sekä vetokaluston veturilaitteet että rataverkon ratalaitteet. 
ERTMS/ETCS voidaan toteuttaa kolmella toimintatasolla, mutta tässä työssä keskity-
tään tasoihin 1 ja 3. GSM-R-verkko ja sen toiminta esitellään myös lyhyesti. 
 
EU:n lainsäädäntö ajaa yhteentoimivuutta ja ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöön-
ottoa moninaisin säädöksin (European Commission 2018b). Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2008/57/EY asettaa vaatimuksia ERTMS:n yhteentoimivuudelle 
ja sen käyttöönotolle (Komission päätös 2014/879/EU) EU:n jäsenvaltioissa. Edellä 
mainittu direktiivi vaatii yhteentoimivuuden teknisen eritelmän, jatkossa YTE (engl. 
Technical Specification for Interoperability, TSI), laatimisen. ERTMS/ETCS-
järjestelmää ja turvalaitteita koskeva osuus on määritetty EU:n rautatiejärjestelmän 
ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevassa YTE:ssä, jatkossa OHM 
YTE3 (engl. Technical Specifications of Interoperability for Control Command and 
Signalling, TSI CCS) (Euroopan komissio 2016b). Kyseisen asiakirjan liite A esittää 
ERTMS/ETCS-järjestelmän vaatimusmäärittelyt sekä toiminnallisen kuvauksen eri 
osatekijöille. Toisin sanoen tämä liite A määrittää ERTMS/ETCS-standardin.  

                                                             

1 Nimeämiskäytänteissä poikkeavuuksia. Joissakin lähteissä ERTMS on järjestelmä, joka koostuu sekä 
ETCS:stä että GSM-R:stä, tällöin ETCS:iin viitataan merkinnällä ERTMS/ETCS. 
2 Joissakin lähteissä GSM-rautatieradio, GSM-verkko rautateitä varten, rautateiden GSM, raidesovellusten 
GSM tai RAILI. 
3 Lyhennettä CCS YTE käytetään myös. 
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Koska järjestelmää kehitetään aktiivisesti, on siitä käytössä kaksi perusversiota (engl. 
Baseline) 2 ja 3, joista jälkimmäisestä on voimassa kaksi vedosta; versiojulkaisu 2 
(engl. release) ja ylläpitopäivitys 1 (engl. Maintenance Release, MR). Esimerkiksi pe-
rusversion 3 versiojulkaisu 2 voidaan esittää myös lyhennetysti muodossa B3R2 ja 
ylläpitopäivitys muodossa B3MR1. Näiden eri versioiden on hyväksytty kaikkien si-
dosryhmien kesken olevan takaisinpäin yhteensopivia. Tämä tarkoittaa sitä, että ju-
naan asennettu ERTMS/ETCS-standardin mukainen laitteisto (B3R2 tai B3MR1) pys-
tyvät toimimaan ongelmitta rautateillä, joiden radanvarsitekniikka noudattaa järjes-
telmäversiota B2, B3R2 tai B3MR1. Järjestelmäversioiden sisällöt on määritetty kol-
mena eri eritelmäkokonaisuutena OHM YTE:ssä (Komission asetus 2016/919/EU). 
 
Kuvassa 1 on esitetty YTE:ssä määritetty tapa jakaa rautatiejärjestelmä osajärjestel-
miin rakenteellisin ja toiminnallisin perustein. Tämän työn kannalta määrittävin lain-
säädäntö on esitetty kuvassa oranssilla. Euroopan unionin rautatievirasto (engl. Eu-
ropean Union Agency for Railways, ERA) vastaa OHM YTE:n liitteessä määriteltyjen 
eritelmäkokonaisuuksien sisällöstä. (Komission asetus 2016/919/EU) 
 
Suurin osa tämän hetken ERTMS/ETCS-standardia noudattavista asennuksista perus-
tuu yhä lailliseen ERTMS/ETCS:n perusversioon 2, mutta Euroopan komissio suunnit-
telee sen poisjättämäistä tulevista OHM YTE julkaisuista. Euroopan komissio ja Eu-
roopan unionin rautatievirasto lupaavat, että perusversion 3 ylläpidon kautta yhteen-
sopivuus perusversion 2 mukaisesti toteutettuihin veturi- ja ratalaiteasennuksiin säi-
lyy myös tulevaisuudessa (European Commission 2017). Vaikka perusversio 2:n tuki 
taataan tulevaisuuteen, on silti olemassa riski, että järjestelmien yhteensopivuus kat-
kaistaan jossakin vaiheessa. Jos näin ei jossakin ERTMS/ETCS:n kehitysvaiheessa 
tehdä, niin standardista kuin varsinaisista järjestelmistä tulee väistämättä raskaita ja 
monimutkaisia vanhempien järjestelmien taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi. Li-
säksi tämä voi asettaa rajoituksia uudemman ja kehittyneemmän tekniikan toteutuk-
sille. Suomalainen tuleva ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöönotto perustuu uusim-
paan nykyiseen lailliseen perusversio 3:een sekä veturi- että ratalaitteissa, mutta jos 
tulevaisuudessa on vielä uudempia versioita, niiden yhteentoimivuus perusversio 3:lla 
jo varustettuun vetokalustoon (mm. Vectron-veturit, Sr3) tulee taata. (Härkönen 2017) 
 
Vaikka ERTMS/ETCS-järjestelmä on alun perin kehitetty eurooppalaisen junien ku-
lunvalvonnan standardiksi, on sen eri versioita myyty laajalti myös Euroopan ulko-
puolella (UIC 2018, UNIFE 2014). ERTMS/ETCS-järjestelmästä ja sen globaaleista 
versioista saattaa ajan myötä tulla maailmanlaajuinen de facto -standardi niin eu-
rooppalaisen rautatieteollisuuden konsortion UNIFEn (UNIFE 2017) kuin Euroopan 
komission (European Commission 2017) näkemyksien mukaan. 
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Päätös: 2012/757/EU 

Henkilöliikenteen 
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EN 50126 
EN 50128 
EN 50129 
EN 50159 

jakautuu 

koostuu koostuu 

vaatii määrittelee 
ERTMS:n 

Euroopan unionin 
rautatievirasto 

vastaa 

Direktiivi 
(EU) 

2008/57/EY 

tulee 
kumoamaan 

lainvoimainen 

Parlamentti 
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Kuva 1.  Esitys YTEn osajärjestelmistä. OHM YTE ja ERTMS korostettu oranssilla. 
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2.2  Eurooppalainen junien kulunvalvonta

ERTMS/ETCS-tasot ovat toimintatasoja, jotka kuvaavat valittavissa olevia järjestelmän 
ominaisuuksia. ERMTS/ETCS-tasolla 1 radan tietoja välitetään veturilaitteelle piste-
mäisesti radanvarren eurobaliisien kautta ja käytössä on näkyvät opastimet. ERTMS/
ETCS-tasoilla 2 ja 3 tieto radan ja junan välillä siirretään GSM-R-verkon ja eu-
robaliisien avulla. Kaikki radanvarrelta saatavissa oleva tieto välitetään kuljettajalle 
veturin ohjaamoon asennetun kuljettajapäätteen kautta perinteisten näkyvien opastei-
den sijaan, mutta opastimet voidaan myös säilyttää parantamaan liikennöitävyyttä häi-
riötilanteissa. Toisin sanoen ERTMS/ETCS-tasot määrittyvät sen mukaisesti, millaista 
radanvarsilaitteistoa käytetään ja miten radanvarsitieto saadaan välitetyksi kulunval-
vonnan veturilaitteelle (engl. On-Board Unit, OBU), sekä missä mitkäkin toiminnalliset 
toiminnot prosessoidaan. (ERA 2016b)

2.2.1  ERTMS/ETCS-taso 1

ERTMS/ETCS-tason 1 junien kulunvalvontajärjestelmä vastaa läheisimmin Suomessa 
nykyisin käytössä olevaa JKV-toteutusta, jossa tieto radanvarren ja junan välillä välite-
tään pistemäisesti baliisien avulla. ERTMS/ETCS-tason 1 radanvarsilaitteisto on esitet-
ty kuvassa 2. Kuvassa turkoosit seinät kuvaavat raideosuuden rajoja. Kuten JKV:ssä, kul-
jettaja saa ajoluvan ja tiedon varmistetusta kulkutiestä radanvarteen asennetulta opas-
timelta. Kulkutietiedot välitetään junaan asennetulle laitteistolle ohjattavien baliisien 
avulla. Radanvarrella LEU-koodain välittää opastin- ja ratatietoja eurobaliiseille. Ase-
tinlaite puolestaan ohjaa suoraan opastinta varmistetun kulkutien mukaisesti. Junan 
havaitseminen, raiteen vapaanaolon valvonta ja junan eheyden valvonta eivät kuulu 
ERTMS/ETCS-järjestelmälle, vaan siitä huolehditaan akselinlaskijoilla ja raidevirtapii-
reillä (ERA 2016b).

Kuva 2.  ERTMS/ETCS-tason 1 määrittelyä vastaava radanvarsilaitteisto.
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ERTMS/ETCS-tason 1 kapasiteettia on mahdollista lisätä täydentämällä ajolupa- ja 
kulkutietietoja lisäajotiedoilla. Lisäajotietoja voidaan välittää junalle eurosilmukan1, 
GSM-R-verkon tai toistopisteiden2 avulla. Kuvassa 3 on esitetty ERTMS/ETCS-tason 1 
ajolupatiedon täydennystä tukeva radanvarsilaitteisto. Kiskojen väliin sijoitettu vio-
letti silmukka kuvaa eurosilmukkaa ja asetinlaitteen päällä oleva antenni radion väli-
tyksellä tarjottavaa lisäajotietoa. Toistopisteitä ei ole kuvassa esitetty. Lisäajotiedon 
tarjoamiseksi ei tarvitse asentaa kaikkia mahdollisia lisäajotiedon mahdollistavia lait-
teistoja. Lisäajolaitteistot antavat opastintiedot etukäteen seuraavan pääopastimen 
osalta junan kulkusuunnassa (ERA 2016b). 
 
JKV-järjestelmässä ja ERTMS/ETCS-tason 1 järjestelmässä ilman lisäajotietolaitteis-
toa, kuten eurosilmukkaa tai radiota, käytetään usein opastinbaliisien lisäksi toisto-
pistebaliiseja. Nimensä mukaisesti toistopistebaliisi toistaa opastinbaliisin tietoa. Jos 
juna ylittää toistobaliisin pääopastimen näyttäessä seis -opastetta ja tämän jälkeen 
pääopastimen tila muuttuu ajon sallivaksi, junan nopeus on rajoitettu kulunvalvonnan 
veturilaitteen toimesta, vaikka kuljettaja näkisikin ajon sallivan opasteen. Juna saa 
ajon sallivan baliisitiedon vasta kun se ylittää edessä olevan opastinbaliisin. Lisäajo-
laitteisto tuo sujuvuutta mm. edellä mainitussa tapauksessa, koska junan ei tarvitse 
ylittää baliisia saadakseen tietoa kulkuluvasta, vaan voi saada tuoreimmat kulkulupa-
tiedot jopa paikallaan ollessaan etäällä toistobaliisista tai toistobaliisin ja opastin-
baliisin välillä. 
 

 

Kuva 3.  ERTMS/ETCS-tason 1 määrittelyä vastaava radanvarsilaitteisto ajolupa-
tiedon puolijatkuvalla täydennyksellä GSM-R-verkolla ja/tai eurosilmu-
kalla. 

 

                                                             

1 Tunnetaan myös nimellä vuotava kaapeli. 
2 Muita vastaavia ovat myös fiktiivipiste ja lisäbaliisi. 
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2.2.2  ERTMS/ETCS-taso 3

ERTMS/ETCS-taso 3 poikkeaa tasosta 1 junan paikannuksen ja sen eheyden valvonnan 
sekä ajolupatiedonsiirron osalta. Tasolla 3 junan sijaintia ei määritetä radanvarsilait-
teistolla, koska niitä ei tällä tasolla enää hyödynnetä, vaan juna ilmoittaa oman sijain-
tinsa radiosuojastuskeskukselle (engl. Radio Block Centre, RBC). Sijainnin määrittämi-
nen voi perustua pyörän pyörimistä laskevaan takometriin, gyroskoopilla ja kiihty-
vyysanturilla suoritettavaan hitausmittaukseen, satelliittipaikannukseen tai näiden 
yhdistelmiin. Paikannukseen on kehitteillä satelliittipaikannusta hyödyntäviä mene-
telmiä, mutta satelliittinavigoinnin hyödyntäminen ei ole vaatimus ERTMS/ETCS-
tason 3 hyödyntämiselle. Koska radan vapaana oloa ei valvota enää raidevirtapiireillä 
ja akselinlaskijoilla, on tieto junan eheydestä valvottava junaan asennetun laitteiston 
avulla (engl. Train Integrity Monitoring System, TIMS).

Kuvassa 4 on esitetty ERTMS/ETCS-tason 3 radanvarsilaitteisto. Opastimia ja raiteen 
vapaana olon valvontalaitteita ei ole enää radanvarrella. Paikkatietoa junille välittäviä 
eurobaliiseja käytetään edelleen radalla. Eurobaliiseja käytetään junan paikannustie-
don varmistamiseen, ne toimivat ikään kuin kilometripylväinä. Toisin kuin tasolla 1, rai-
teen vapaana olon valvontalaitteita ei ole jakamassa linjaa osiin. Raideosuuksien rajat 
voidaan määrittää virtuaalisesti satelliittipaikannuksen avulla, vaikkapa samoille pai-
koille kuin ne olivat perinteisessä järjestelmässä, jos kyseessä on vanhemman järjes-
telmän päivitys. Tämä on kiinteän virtuaalisen linjasuojastuksen toimintaperiaate 
(engl. fixed virtual block). Nämä raideosuuksien rajat voitaisiin määritellä ratakapasi-
teetti optimoiden, mutta käyttämällä olemassa olevia osuuksien rajoja, ei esimerkiksi 
liikenteenohjauksen näkymää raiteistosta ole välttämätöntä muuttaa. Tieto ajoluvista 
ja varmistetuista kulkuteistä välitetään junille asetinlaitteeseen liitetyllä radiosuojas-
tuskeskuksella radioverkon kautta. Kuvassa 4 junan eteen on hahmotettu jarrukäyrä, 
joka kuvaa minne asti junalla on lupa edetä. Ajolupa voi olla annettuna myös useamman 
raideosuuden yli, mutta juna varaa vain ne raideosuudet joilla se fyysisesti on. Varau-
tuminen tapahtuu toisin kuin JKV:ssä, jossa kaikki raideosuudet varautuvat koko kulku-
tien varrelta.

Kuva 4. ERTMS/ETCS-tason 3 määrittelyä vastaava radanvarsilaitteisto 
kiinteällä suojastuksella.
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Kuvassa 5 on esitetty sama asia kuin edellä, mutta suojaväli on liikkuva. Raiteista vara-
taan junan käyttöön vain sen pituuden verran, johon lisätään tarvittavat virhemarginaa-
lit muun muassa paikannuksen tarkkuudesta ja järjestelmän tiedonsiirron viiveistä joh-
tuen. Kuvassa vasemmalla oleva juna varaa vai fyysisen sijaintinsa mukaisen osuuden 
eli junan takana olevalta turkoosilta rajalta sen edessä olevalle rajalle. Tämän junan ja 
sen edellä, kuvassa oikeassa laidassa, olevan junan välillä ei ole muita raideosuuksia. 
Ajolupa määräytyy muun muassa ympäristöolosuhteista, junan kokoonpanosta, edellä 
etenevän junan nopeudesta ja perän sijainnista. Junan perän sijainti tiedetään sen ra-
diosuojastuskeskukselle ilmoittaman junan eheyden valvontatiedon perusteella.

 

Kuva 5.  ERTMS/ETCS-tason 3 määrittelyä vastaava radanvarsilaitteisto liikku-
valla suojastuksella.

ERTMS/ETCS-järjestelmä ei määrittele rajapintaa radiosuojastuskeskuksen asetinlait-
teen välille, joten rajapintatoteutukset ovat laitetoimittajakohtaisia ja epästandardeja. 
Vanhoihin asetinlaitteisiin ei teknistaloudellisesti ole kannattavaa asentaa radiosuo-
jastuskeskusta muutoin kuin alkuperäisen laitetoimittajan toimituslaajennuksena, 
mikä ehkäisee kilpailullisia hankintoja. Suomalaisessa ERTMS/ETCS-rajapinta-
tutkimuksessa on esitelty meillä käytössä olevat asetinlaitetyypit ja mahdollisia tapo-
ja, joilla asetinlaitteisiin olisi mahdollista liittää radiosuojastuskeskus (Järvinen 2012). 
Tarkastelu on tehty ERTMS/ETCS-tason 2 näkökulmasta, joten se on jossain määrin 
pätevä myös tasolla 3. Käytännössä tason 3 toteuttaminen edellyttäisi asetinlaiteuudis-
tuksia, joissa asetinlaite ja radiosuojastuskeskus hankitaan samalta laitetoimittajalta. 
Näin toimittaessa vältetään kustannuksiltaan korkeat ja toteutuksiltaan monimutkai-
set rajapintatoteutukset eri laitetoimittajien järjestelmien kesken.
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2.2.3  ERTMS/ETCS-tasot 1 ja 3 vaatimuksien näkökulmasta 

Taulukossa 1 on esitetty ERTMS/ETCS-järjestelmään liittyvät vaatimukset tasojen 1 ja 
3 radanvarsilaitteistolle järjestelmien toiminnallisuudelle. Eroina tasojen 1 ja 3 radan-
varsilaitteistoilla ovat tiedonsiirtotapa junan ja radanvarsilaitteiston välillä. Tasolla 1 
tiedonsiirto on pistemäistä ja yksisuuntaista eurobaliisien kautta, kun tasolla 3 tie-
donsiirto junan ja radanvarsilaitteiston välillä tapahtuu hyödyntäen kaksisuuntaista 
dataradioliikennettä ja eurobaliiseja. Linkkinä radanvarressa toimii radiosuojastus-
keskus. Tasolla 1 radioliikennettä tai eurosilmukkaa voidaan hyödyntää ajolupatieto-
jen täydentämiseen. Tasolla 3 eurobaliiseja hyödynnetään vain junan sijaintitiedon 
ajoittaiseen varmistamiseen. 
 
ERTMS/ETCS-tasolla 3 radanvarsilaitteiston toiminnallisuudelta vaaditaan monessa 
kohtaa enemmän, sillä esimerkiksi ajoluvat määräytyvät junan lähettämän sijainti-
tiedon perusteella ja tiedot yksilöllisistä ajoluvista on lähetettävä radioviestimien 
avulla oikealle junalle. Radiosuojastuskeskuksen on pystyttävä luovuttamaan junan 
hallinta viereiselle radiosuojastuskeskukselle keskuksien hallintavyöhykkeiden rajoil-
la. Tämä voi olla ongelmallista tilanteissa joissa tietoliikenneyhteys junan ja radio-
suojastuskeskuksen välillä menetetään. Jos yhteyttä ei saada muodostettua uudel-
leen, kulunvalvonnan veturilaite aloittaa käyttöjarrutuksen siihen asti, kunnes yhteys 
on muodostettu uudestaan tai kulkutie päättyy. Palautuminen tällaisesta poikkeus-
tilanteessa eri radiosuojastuskeskuksien välillä voi viedä aikaa ja vaikuttaa järjestel-
män suorituskykyyn, jos yhteyskatkokset ovat kroonisia.  ERTMS/ETCS-tason 3 edel-
lyttämän dataradioverkon signaalinvoimakkuus ja verkon peitto joudutaan siksi mi-
toittamaan myös haja-asutusalueella suurelle palvelun laadulle, mikä nostaa erillis-
verkkoinvestoinnin kustannuksia. Tason 1 radanvarsilaitteiston toiminnallisuus ei 
juurikaan eroa JKV:n toiminnallisuudessa. 
 
Taulukossa 2 on esitetty ERTMS/ETCS-järjestelmän tasojen 1 ja 3 vaatimukset kulun-
valvonnan veturilaitteistolta ja sen toiminnallisuudelta. Tasolla 1 on kaksi valinnaista 
optiota vetokalustoon asennettavalle laitteistolle; eurosilmukka-vastaanotin ja GSM-
R-antenni. Näillä optioilla voidaan tieto kulkutie-ehtojen muuttumisesta välittää ju-
nalle ennakoiden ja näin sujuvoittaa liikennöintiä. Molemmille tasoille yhteistä on 
eurobaliisiantenni. Tasolla 3 junaan on lisäksi asennettava radiovastaanotin junan ja 
radiosuojastuskeskuksen väliseen kommunikointiin. GSM-R-verkkotekniikasta on tu-
lossa poistuvaa tekniikka viimeistään vuonna 2030, joten korvaavia radioliikennetek-
niikoita selvitetään UIC:n FRMCS-hankkeella ja ERAn Evora-projektilla. 
 
Junan eheyden valvonta veturilaittein on täysin oma ominaisuus tasolle 3. 
ERTMS/ETCS-järjestelmäkuvaus määrittelee vain, että junan on kyettävä valvomaan 
omaa eheyttään ja välittämään tämän tiedon ERTMS/ETCS-järjestelmälle. Taulukon 
toiselta riviltä nähdään, että tasolla 3 junaan asennetun laitteiston toiminnallisuuk-
sien määrä on huomattavasti suurempi kuin perinteistä kulunvalvontaa lähempänä 
oleva tason 1 toiminnallisuuksiin verrattuna. Tämä on suora seuraus radanvarsilait-
teiston vähentämisestä ja valvontavastuun siirtymisestä ratalaitteilta vetokalustoon.  
 
Taulukkoon 3 on koottu ERTMS/ETCS-tasojen 1 ja 3 merkittävimmät erot junan ha-
vaitsemisen, junan eheyden, ajolupien ja reitin lukitsemisen kannalta. 
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Taulukko 1.  ERTMS/ETCS-tasojen 1 ja 3 radanvarsilaitteistolle ja -toiminallisuudelle 
asetetut vaatimukset ja ominaisuudet (ERA 2016b). 

  Taso 1 Taso 3 

1 Radanvarsilaitteisto  Pistemäinen tiedon-
siirto eurobaliiseilla 

 Eurobaliisien on kyet-
tävä lähettämään tietoa 
muuttujista 

 Puolijatkuva tiedon 
täydennys eurosilmu-
koin ja/tai GSM-R:llä 
(valinnainen) 

 Radiosuojastuskeskus 
(RBC) 

 Eurobaliisit vain pai-
kannukseen 

 Euroradio1 kaksisuun-
taiselle radanvarsi-
juna -viestinnälle 

2 Radanvarren 
ERTMS/ETCS-
toiminnallisuus 

 Ajoluvan määrittämi-
nen taustalla olevan 
merkinantojärjestelmän 
mukaisesti 

 Ajoluvan ja ratatietojen 
lähettäminen junalle 

 Jokaisen junan tunnis-
taminen 
ERTMS/ETCS-
identiteetin perusteel-
la RBC:n alueella 

 Jokaisen junan pai-
kannus RBC:n alueella 

 Kulkutien lukitus ja 
vapautus junalta saa-
dun tiedon perusteella 

 Yksilöllisen ajoluvan 
määrittäminen jokai-
selle junalle 

 Ajolupien ja rataku-
vauksien lähettäminen 
jokaiselle junalle yksi-
löllisesti 

 Junan hallinnan luo-
vuttaminen RBC-
keskusten välillä 

 

                                                             

1 ERTMS:n määrittelemä turvallinen tietoliikenneprotokolla. Suunniteltu turvakriittisten osajärjestelmien 
viestintää varten avoimessa verkossa. 
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Taulukko 2.  ERTMS/ETCS-tasojen 1 ja 3 junien kulunvalvonnan veturilaitteistolle ja 
toiminnallisuudelle asetetut vaatimukset ja ominaisuudet (ERA 2016b). 

  Taso 1 Taso 3 

1 Kulunvalvonnan ve-
turilaitteisto 

 Eurobaliisivastaanotin 

 Eurosilmukka-
vastaanotin 
(tarvittaessa) 

 GSM-R-vastaanotin 
(tarvittaessa) 

 Eurobaliisivastaanotin 

 Euroradiovastaanotin 

 Junan eheyden 
valvonta (TIMS) 

2 Kulunvalvonnan 
veturilaitteiston 
ERTMS/ETCS-
toiminnallisuus 

 Ajoluvan ja ratatietojen 
vastaanotto baliisilta 

 Rajoittavimman nopeu-
den valinta sallittujen 
nopeuksien joukosta 

 Dynaamisen nopeus-
profiilin laskenta juna-
kohtaisten tietojen ja 
ratatietojen perusteella 

 Junan nopeuden ja sal-
litun nopeuden vertaa-
minen, tarvittaessa jar-
rutuksen aktivoiminen 

 Ohjaamo-opasteet 
kuljettajalle 

 Juna lukee eurobaliisit 
ja ilmoittaa sijaintinsa 
suhteessa havaittuihin 
baliiseihin RBC:lle 

 Juna itse valvoo eheyt-
tään ja ilmoittaa tilan 
RBC:lle 
(ERTMS/ETCS:stä eril-
linen toiminnallisuus) 

 Juna vastaanottaa ajo-
luvan ja ratakuvauksen 
suhteessa baliiseihin 
euroradion välityksellä 

 Rajoittavimman nopeu-
den valinta sallittujen 
nopeuksien joukosta 

 Dynaamisen nopeus-
profiilin laskenta jarru-
tusominaisuuksien pe-
rusteella, jotka tunne-
taan junaan asennetun 
laitteiston ja rataku-
vauksen tiedoista 

 Junan nopeuden ja sal-
litun nopeuden vertaa-
minen, tarvittaessa jar-
rutuksen aktivoiminen 

 Ohjaamo-opasteet kul-
jettajalle 
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Taulukko 3.  Merkittävimmät erot ERTMS/ETCS-tasojen 1 ja 3 määrittelyissä (ERA 
2016b). 

  Taso 1 Taso 3 

1 Junan havaitse-

minen 

Junan havaitseminen ja 

eheyden valvonta suoritetaan 

merkinantojärjestelmän radan-

varsilaitteistolla (lukitukset, 

raidevirtapiirit, akselilaskijat 

jne.). Ei siis osa ERTMS/ETCS-

järjestelmää 

Junan sijainnin ja 

eheyden valvonta suori-

tetaan radanvarressa 

RBC:llä yhteistyössä 

junan kanssa (juna 

ilmoittaa sijainnin ja 

eheystiedon) 

2 Junan eheys Radanvarsilaitteistolla [ks. rivi 

1] 

Juna varustetaan 

eheyden varmistavalla 

järjestelmällä 

ERTMS/ETCS-

järjestelmästä erillinen 

järjestelmä valvoo junan 

eheyttä ja lähettää tiedon 

eheydestä RBC:lle 

3 Ajolupa ja reitin 

lukitseminen 

Ks. Taulukko 1. ERTMS/ETCS-

tasojen 1 ja 3 radanvarsilait-

teistolle ja -toiminallisuudelle 

asetetut vaatimukset ja omi-

naisuudet 

Ks. Taulukko 1. 

ERTMS/ETCS-tasojen 1 

ja 3 radanvarsilaitteistol-

le ja -toiminallisuudelle 

asetetut vaatimukset ja 

ominaisuudet 

 
 
ERTMS/ETCS-tason 3 käytännön toteutuksen yksi pääongelmista on junan eheyden 
valvonta. Turvallisuuden kannalta halutaan varmistua siitä että, jos juna jakaantuu 
syystä tai toisesta, niin se ei aiheuta onnettomuustilannetta. Perinteisissä raideosuu-
den vapaana valvomiseen perustuvissa järjestelmissä (myös taso 1) tämä ominaisuus 
on sisäänrakennettuna. Raideosuus pysyy varattuna, jos sieltä ei poistu samaa mää-
rää akseleita kuin sinne meni tai raidevirtapiiri pysyy varautuneena. Junan eheyden 
valvontaominaisuus on helpommin toteutettavissa juniin, jotka toimivat henkilö-
liikenteessä kuin tavaraliikenteessä, koska tavaraliikenteen vaunujen moninaisuus 
vaikeuttaa asennuksia. Junan eheyttä käytetään tasolla 3 myös ajolupa määrittämi-
seen, koska takaa tulevalle yksikölle annetaan ajolupa sen perustella, missä edellä 
etenevän yksikön perimmäinen vaunu sijaitsee. Eheyden valvonta voi aiheuttaa haas-
teita vaihtotöissä, joissa junan kokoonpano muuttuu jatkuvasti. Yksikön tilatietojen 
päivittyminen ja tietojen ajan tasalla pysyminen voi olla haasteellista kokoonpanon 
muutosten ja mahdollisten yhteysongelmien vuoksi.  
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ERTMS/ETCS-tason 3 toteutus mahdollistaa teoriassa ratakapasiteetin parannuksia, 
kun peräkkäin samaan suuntaan kulkevien yksiköiden on mahdollista ajaa lähempänä 
toisiaan. Suomen rataverkolla kapasiteettihyödyt ovat kuitenkin rajalliset, koska suu-
rin osa Suomen raiteistosta on yksiraiteista. Lisähaastetta aiheuttaa useimmilla rata-
osilla kulkeva sekaliikenne, jolloin peräkkäin kulkevat yksiköt etenevät eri nopeuksil-
la, mikä vähentää ratakapasiteettia valitusta junien kulunvalvontajärjestelmän tasos-
ta huolimatta. Toisaalta etenkin pitkillä yksiraiteisilla osuuksilla tai kaksiraiteisilla 
homogeenisen liikenteen rataosilla ERTMS/ETCS-tason 3 ratkaisu mahdollistaa use-
amman junan lähettämisen peräkkäin satelliittipaikannukseen perustuvan junan pai-
kannuksen ja junan eheyden valvonnan ansiosta, mutta suomalaisessa tavara- ja hen-
kilöliikenteen sekaliikenteessä tällainen tasalaatuinen rautatieliikenne on harvinaista. 
Ongelmia paikannukselle aiheuttavat satelliittien näkyvyyttä haittaavat metsät, ra-
kennukset, tunnelit sekä solat yms. paikannusta heikentävät tekijät. Lisäksi paikan-
nukselta vaaditaan tarkkuutta, jotta junat pystytään erottamaan toisistaan tilanteissa, 
joissa useampi junayksikkö liikennöi rinnan. 
 
2.2.4  Kustannustekijöitä 

Perinteisten merkinantojärjestelmien kustannuksia aiheuttaa laaja ja monisyinen 
rataverkkoon asennettava laitekanta. Lisäksi jokainen toteutus on suunniteltava ja 
ohjelmoitava erikseen raiteiston osalle, mikä entisestään nostaa perinteisen merkin-
antojärjestelmän kertatoteutuksen kustannuksia. Iso-Britannian rautatieverkon 
haltian Network Railin konservatiivisen arvion mukaan ERTMS/ETCS-taso 2 (ilman 
näkyviä opastimia) voi tuoda infrastruktuurikustannuksiin säästöä noin 40 % 
verrattuna perinteisiin toteutuksiin nähden poisjäävien opastimien ja niihin liittyvän 
infrastruktuurin kautta. ERTMS/ETCS-tasolla 3 tarvittavan radanvarsilaitteiston 
määrä on vielä pienempi kuin ERTMS/ETCS-tasolla 2. Arvioitu säästö radanvarsi-
laitteiston investoinneissa on noin 25 % ERTMS/ETCS-tasoon 2 nähden ja perin-
teisiin järjestelmiin verrattuna noin 50 %. Säästöt ERTMS/ETCS-tasoon 2 verrattuna 
tulevat pääasiassa junan havaitsemiseen liittyvästä laitteistosta, kuten akselin-
laskijoista ja raidevirtapiireistä sekä näihin liittyvästä kaapeloinnista, suunnittelusta 
ja asennuksesta. (Ramdas et al. 2010)  
 
ERTMS/ETCS-tason 3 käyttöönotto edellyttää rataverkon haltijalta suuria investoin-
teja. Jatkuvatoiminen junien kulunvalvonta edellyttää toimiakseen uusia asetinlaittei-
ta, joihin liitetään saman laitetoimittajan radiosuojastuskeskus sekä sen ja veturin 
välisen tiedonsiirron välittävä yhteentoimiva GSM-R-dataradioverkko. Suomessa 
GSM-R-dataverkkoa ei rakenneta, koska olemassa olevaan vanhentuvaan tekniikkaan 
perustuva GSM-R-puheviestintäverkko puretaan ja rautateiden puheviestinnässä 
hyödynnetään siirtymäajalla TETRA-tekniikalla toteutettua VIRVE-viranomais-
verkkoa. ERTMS/ETCS-tason 3 ratkaisujen teknistaloudelliseen kannattavuuteen vai-
kuttaa myös poliittiset verkkoratkaisut, eli tarvitaanko datatiedonsiirtoon yhteentoi-
miva erillinen rautatiedataradioverkko, vai voidaanko hyödyntää verkkovierailuja 
kaupallisissa 5G-verkoissa. Samoin ERTMS/ETCS-tason 3 toteutus on hyvin riippu-
vainen dataradioviestinnästä, jonka palvelun laatu on mitoitettava korkeaksi. Tällä 
hetkellä on vaikea arvioida viestiliikenteen infrastruktuurista aiheutuvia kustannuksia 
rataverkonhaltijalle tai kalustokustannuksia operaattoreiden kalustolle, koska GSM-
R-verkkotekniikka on vanhentumassa ja uusia ratkaisuja mahdollistavia muutoksia 
OHM YTE:iin ollaan parhaillaan laatimassa.  
 



26  

 

Rautatieyrityksille aiheutuu myös kustannuksia, koska ERTMS/ETCS-tason 3 rataver-
kolla toimiessaan ne joutuvat investoimaan vetokalustoonsa merkittävästi. Veto-
kalustoon edellytettäviä lisäinvestointeja ovat esimerkiksi junan eheyden valvonta, 
dataradioviestiliikenteen vastaanotin ja paikannusvastaanottimet eri satelliittikons-
tellaatioille. Ne tarvitaan liikennöitäessä ERTMS/ETCS-tason 3 rataverkolla, jossa 
junan paikannuksessa hyödynnetään satelliittipaikannusta. Lisäksi siirtymävaihe jär-
jestelmästä toiseen vaatii kaluston kaksoisvarustelun joko muutoksen ajaksi tai pysy-
västi, jos kalusto liikennöi eri tasoisten junankuluvalvontajärjestelmien välillä. 
 
Satelliittipaikannusta hyödyntävä ERTMS-järjestelmä on varteenotettava vaihtoehto 
rautatielinjoille, joita ei ole vielä varustettu GSM-R-verkolla ja joilla on suhteellisen 
suuri määrä infrastruktuurielementtejä sekä vähän liikennettä. Virtuaalibaliisikonsep-
tin myötä konkreettisten baliisien lukumäärää voidaan vähentää. Lopullisena tarkoi-
tuksena on korvata kaikki baliisit digitaalisella ratatietokannalla, jossa baliisit esiin-
tyvät virtuaalisesti. Esimerkiksi ohjattavia baliiseja ei voida viedä digitaaliseen rata-
tietokantaan, sillä tietokanta ei ole nykyisin kykenevä käsittelemään muuttuvaa tie-
toa. Oikea virtuaalibaliisi luetaan tietokannasta junan satelliittipaikannustiedon pe-
rusteella. ERMTS/ETCS-tasolla 3 tarvitaan myös radiosuojastuskeskuksia, mutta use-
ampi asetinlaite samaan radiosuojastuskeskukseen yhdistämällä voidaan saada sääs-
töjä ja asetinlaitteet ja radiosuojastuskeskukset tuleekin siksi hankkia yhdessä. Jo-
kainen radiosuojastuskeskus vaatii oman digitaalisen ratatietokannan sekä rata-
alueen sijainnin määritysjärjestelmän (engl. Track Area Location Determination Sys-
tem, TALS). Jotta konkreettisten baliisien korvaaminen virtuaalibaliisikonseptilla olisi 
kannattavaa, on korvattavien baliisien lukumäärä oltava tarpeeksi suuri ja useamman 
asetinlaitteen alistaminen yhteiselle radiosuojastuskeskukselle on oltava mahdollista. 
Kustannuksiin vaikuttaa myös radioverkon tila, eli rakennetaanko kokonaan uusi ra-
dioverkko vai päivitetäänkö olemassa olevaa. (Bussmann et al. 2016) 
 
ERTMS/ETCS-tason 3 myötä suuri osa radanvarsilaitteistosta poistuu, pois lukien 
junan paikannuksen varmistavat eurobaliisit, joten raiteen vapaailmaisulaitteiden ja 
opastimien osalta ratalaiteinvestoinnit ja kunnossapitokustannukset pienenevät. Toi-
saalta kustannukset lisääntyvät radiosuojastuskeskusten ja GSM-R-dataradioverkon 
vuoksi. Lisäksi erilaisista radanvarsilaitevioista aiheutuvat viivästykset liikennöinnis-
sä vähenevät. Vikaantumisia voi kuitenkin esiintyä muissa yhteyksissä, kuten radiolii-
kenteessä. ERTMS/ETCS-tason 3 käytön edullisuus riippuu suurelta osin datara-
dioverkon (tällä hetkellä GSM-R-verkon) ja itse ERTMS/ETCS-laitteiston käytettävyy-
destä, luotettavuudesta ja kunnossapidettävyydestä. Niin kauan kuin avoimella rata-
verkolla liikkuu junia, jotka eivät tue ERTMS/ETSCS-tason 3 tekniikkaa, tulee vain 
sillä varustettu rataverkko suojata junilta joita järjestelmä ei kykene havaitsemaan. 
 
Yksi suuri menoerä rataverkon haltijalle on radiosuojastuskeskusten ja rautateiden 
yhteentoimivan dataradioverkon rakentaminen. ERTMS/ETCS-tason 1 tasoon verrat-
tuna taso 3 vaatii myös merkittävästi laajemmat asetinlaiteuudistukset.  
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2.3  Raidesovellusten GSM-verkko 

ERTMS:n toinen kokonaisuus junien kulunvalvonnan rinnalla on GSM-R-verkko. GSM-
R on verkko, josta on varattu taajuuskaista yksinomaan raideliikenteen tarpeisiin 
(876-880 MHz ja 921-925 MHz) (ERA 2016d).  ERTMS/ETCS:ssä GSM-R-verkkoa käy-
tetään junaan asennettujen alijärjestelmien kaksisuuntaiseen viestimiseen RBC:n (ta-
sot 2 ja 3; ajoluvat, sijainti jne.) tai lisäajotiedon tarjoavan järjestelmän (vain 
ERTMS/ETCS-taso 1) välillä (ERA 2016c). GSM-R-verkkoa käytetään myös junankul-
jettajan ja liikenteenohjauksen väliseen viestintään ja hätäpuheluihin (ERA 2016d).  
 
GSM-R-verkon käytössä ongelmia rinnakkaisten taajuuksien ja häiriöiden kanssa 
(ERA 2016d). GSM-R-vastaanottimien on havaittu aiheuttavan keskeismodulaa-
tiosäröä (engl. Intermodulation Distortion, IMD) vastaanottotaajuuksilla, kun läsnä 
on kaksi tai useampia vierekkäisiä mobiiliverkkosignaaleja. Myös GSM-R-vastaanotin 
voi olla estynyt vastaanottamaan GSM-R-verkon signaaleja, jos muun kuin vierekkäi-
sen taajuuskaistan lähetysvoimakkuus on liian voimakas, jolloin vastaanotin ei kyke-
ne havaitsemaan haluttuja signaaleja. Näihin kahteen ongelmaan ratkaisuna tai on-
gelman liennytyksenä ovat laitteiston, kuten GSM-R-vastaanottimen, muuttaminen 
tai vaihtaminen. Taajuuskaistan ulkopuolinen lähete viereiseltä taajuuskaistalta voi 
ulottua GSM-R-verkon taajuuskaistalle ja siten heikentää verkon palvelun laatua. Täl-
lainen ongelma on hoidettavissa ainoastaan signaalin lähetyspuoleen kohdistuvilla 
toimilla sekä GSM-R-verkon ja julkisen verkon operaattoreiden yhteisvoimin, esimer-
kiksi vaimentamalla kaupallisen verkon lähetysvoimakkuutta, mutta kaupallisen ver-
kon yhteiskunnallinen merkitys käytännössä estää tämän. 
 
On myös muita enemmän kapasiteettia tarjoavia vaihtoehtoisia verkkoratkaisuja ku-
ten 4G, 5G ja LTE, mutta esimerkiksi LTE:n ei ole varmuudella todettu tukevan tiedon-
siirtoa nopeasti liikkuvan junan ja tukiaseman välillä. 4G:n määrittelyissä ei ole mää-
ritetty taajuuspektriä raidesovelluksille (ERA 2018). Erään ERAn teettämän tutkimuk-
sen (ERA 2016e) mukaan ainoa käytännöllinen seuraajaehdokas GSM-R-verkolle olisi 
LTE / LTE Advanced, mutta asiaa tutkintaan Evora-projektissa (Spaans 2017). Eri pa-
kettikytkentäisten langattomien viestiliikenneyhteyksien soveltamisen kartoitus 
ERTMS-järjestelmän käyttöön ja väistämättömään GSM-R-verkosta siirtymisen hel-
pottamiseksi on menossa EU-rahoitteisessa Shift2Rail-projektissa (Shift2Rail 2017a). 
 
Suomessa siirrytään junien ja liikenteenohjauksen välisessä puheviestinnässä käyt-
tämään GSM-R-verkon sijasta VIRVE-verkkoa. Ennen GSM-R-verkosta käytettiin nimi-
tystä RAILI, mutta jatkossa käytössä on VIRVE-verkossa toimiva RAILI-palvelu. Ta-
voitteeksi siirtymiselle on asetettu vuoden 2018 syksy (Liikennevirasto 2018a). Syynä 
siirtymiselle on GSM-R-verkon häiriöherkkyys mm. vierekkäisillä taajuuksilla toimivil-
le kaupallisille julkisille verkoille. Junaradioiden häiriönsietoa pyritään parantamaan 
siirtymällä VIRVE-verkkoon. Tämä toimenpide on OHM YTE:n vaatimuksien vastainen, 
mutta siirtymiselle on saatu Euroopan komissiolta derogaatio eli poikkeuslupa. Aikai-
semmin GSM-R-verkon häiriöitä voitiin lieventää edellä mainitun kaupallisen verkon 
lähetysvoimakkuuden rajoittamisella, mutta yhteiskunnan kokonaisetu huomioiden 
Viestintävirasto on päättänyt poistaa 900 MHz:n taajuuskaistan lähetysvoimakkuu-
den rajoitusmahdollisuuden. (Liikennevirasto 2018b) 
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ERAn tutkimuksen (ERA 2017a) mukaan eräs mahdollinen reitti kehittää GSM-R-
verkolle seuraajaa olisi toteuttaa viestintätekniikasta (GSM-R, TETRA, 4G, 5G, 
SATCOM, WiFi jne.) riippumaton ratkaisu. Verkkotekniikasta riippumattomat ratkai-
sut mahdollistaisivat kaupallisten matkapuhelinverkkojen käyttämisen rautatiedata-
radioviestiliikenteessä, mikä voisi selvästi parantaa jatkuvatoimisten ERTMS/ETCS-
tason 2 ja 3 junien kulunvalvonnan ratkaisujen liiketoiminnallista kattavuutta tehden 
ne houkuttelevammaksi rataverkon haltijalle. 
 
ERA on ryhtynyt toimiin ja on aikeissa valmistella tarvittavia muutoksia OHM YTE:iin, 
jotta ERTMS-järjestelmään olisi mahdollista vuodesta 2022 eteenpäin käyttää ja ke-
hittää uusia teknologioita dataradioviestiliikenteessä ilman poikkeuslupia tai YTE:n 
rikkomista. Näin huomioidaan myös sovellusten oikea-aikainen siirtyminen tiedon-
siirtotekniikasta toiseen ennen GSM-R-tekniikan vanhentumista ja sen tekniskaupal-
lisen tuen päättymistä. Tulevaisuuden tähtäimessä on mahdollistaa useiden radioyh-
teystekniikoiden hyödyntäminen sekä tuoda erillisverkkojen ja -taajuuksien rinnalle 
jaetut ja yleiset verkot. Jaettujen radiotaajuusalueiden mahdollisuus on mukana 
suunnitelmissa. Junien kulunvalvontajärjestelmien tiedonsiirtomahdollisuuksien kir-
jon ja siten tiedonsiirtokapasiteetin lisääntyessä, voidaan veturilaitteista tehdä jous-
tavampia ja monimutkaisempia sekä lisätä uusien raidesovellusten määrää. Esimer-
kiksi esineiden internetin (engl. Internet of Things, IoT) jalkautuminen raideliikentee-
seen on askeleen lähempänä. Siirtymisen haasteita ovat yhteentoimivuuden säilyttä-
minen siirtymävaiheen ajan sekä lainsäädännön jäykkyys uusia sovelluksia kohtaan.  
 
Eurooppalainen raideliikenne ei kehity sillä, että ala pitäytyy vanhassa tekniikassa ja 
menettää suhteellista kilpailukykyään muihin kuljetusmuotoihin verrattuna. EU:n rai-
deliikennealan sääntelykehyksen tiukkuus on uhka alan digitalisoitumiselle ja inno-
vaatiolle. Tarkalla EU-sääntelyllä saavutetut tulokset eivät ole tuottaneet tulosta rai-
deliikennealalla. Esimerkiksi rautatieliikennejärjestelmän yhteentoimivuuden tavoite, 
huomattavista investoinneista huolimatta, ei ole lisännyt raideliikenteen houkuttele-
vuutta erityisesti rahdin kuljettamisessa. (Euroopan tilintarkastustuomioistuin 2017) 
 
ERA on käynnistänyt Evora-projektin päästäkseen edellä esitettyyn tavoitteeseen. Oh-
jelmamäärittely pitää sisällänsä uudistuneen järjestelmäkuvauksen, OHM YTE:n muu-
toksien valmistelun ja rautateiden digitalisoitumisen mahdollistamisen. Evoran ta-
voitteena on vuonna 2018 raportoida Euroopan unionin komissiolle muun muassa 
järjestelmämuutoksen riskeistä ja laatia ehdotus ohjelman seuraavasta vaiheesta. 
Vuonna 2019 tavoitteena on päivittää OHM YTE sisällyttäen FRMCS:n (engl. Future 
Railway Mobile Communication System) kaupallisen toiminnan käyttöönottoa ja 
GSM-R:n käytöstä poistoa koskevat säännöt. FRMCS on UIC:n projekti ja järjestelmä, 
jonka tarkoitus on olla GSM-R:n seuraaja. Tavoitteena on, että vuonna 2022 FRMCS 
olisi sisällytetty osaksi OHM YTE:iä. (Spaans 2017) 
 
Julkisia verkkoja ja useita viestintätekniikoita, kuten myös tietoliikennesatelliittien 
(engl. Satellite Communications, SATCOM), hyödyntämistä junan ja radanvarsilait-
teiston välisessä tiedonsiirrossa on tutkittu 3InSat-projektissa (ESA 2016). Kehitettyä 
järjestelmää on koekäytetty 3InSat-projektin sisarprojektissa ERSAT EAV:ssä Sardi-
niassa (ERSAT EAV 2016). Kokeen kohdejärjestelmänä oli ERTMS/ETCS-tason 2 ju-
nien kulunvalvontajärjestelmä, missä tietoliikennesatelliittilinkkiä käytettiin tiedon-
siirron vara- ja varmistusmenetelmänä. Lähteen (ERA 2017b) tutkielmassa todetaan, 
että nykyään ei ole olemassa sellaista tietoliikennesatelliittiratkaisua, joka täyttäisi 
raideliikenteen vaatimat puheviestinnän ja tiedonsiirron asettamat vaatimukset, mut-
ta tulevaisuudessa sellainen on mahdollinen. Tietoliikennesatelliitteja olisi mahdol-
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lista käyttää nykyäänkin ERTMS/ETCS:n tiedonsiirtotarpeen tukemiseksi. Mutta esi-
merkiksi Suomen pohjoisen maantieteellisen sijainnin vuoksi tietoliikennesatelliittien 
tarjoama palvelun laatu on heikompi verrattuna etelämmässä sijaitseviin maihin.  
 
ERTMS-järjestelmän tiedonsiirronkenttä on jatkuvassa muutoksessa ja tulevia linjan-
vetoja on vaikea tässä vaiheessa ennustaa. Lupaavia ratkaisuja GSM-R-verkon kor-
vaajaksi on tarjolla useita, mutta määrittely on EU-tasolla kesken. Kaupallisten verk-
kojen hyödyntäminen verkkovierailuin raidesovelluksissa voisi olla potentiaalinen 
suunta erillisverkkojen sijaan. Suomen kaltaisessa maantieteellisesti laajassa ja har-
vaanasutussa maassa eri tekniikoita yhdistelevät hybridimallit ovat varteenotettava ja 
selvitettävä kokonaisuus. Esimerkiksi suomalaisten vilkasliikenteisten ratapiha-
alueiden kulunvalvonnan ja liikenteenohjauksen hoitamiseen turvallisesti ja tehok-
kaasti on olemassa useita paikannustapoja ja datansiirtoverkkoja. Toisaalta suurin 
osa Suomen rataverkosta on vähäliikenteistä. Tämän verkon turvallisen kulunvalvon-
nan ratkaisut voisivat olla osittain erityyppisiä. 
 

2.4  Satelliittipaikannus 

Viimeisen vuosikymmenen aikana on tutkittu mahdollisuutta käyttää junan sijainnin 
ja eheyden määrittämiseen satelliittipaikannusmenetelmiä. ERTMS/ETCS-tasolla 1 
junan sijaintitieto voidaan päätellä raiteen vapaanaoloa ilmaisevien laitteiden kuten 
akselilaskennan ja raidevirtapiirien lähettämien varautumistietojen perusteella. Ny-
kyisen ERTMS-määrittelyn mukaan ERTMS/ETCS-tasolla 3 junan paikantaminen ta-
pahtuu vetokalustossa. Juna paikantaa itsensä suhteellisesti eurobaliiseihin nähden 
hitaus- ja takometritiedon perusteella ja ilmoittaa sijaintinsa radiosuojastuskeskuk-
selle, joka välittää saamiensa junien sijaintitietojen perusteella kulkulupia. Sijainnin 
määrittely on mahdollista toteuttaa tasolla 3 myös satelliittipaikannuksella.  
 
Miettinen et al. (2017) ovat selvittäneet satelliittinavigointijärjestelmien nykytilaa. 
Suomea koskeva navigointijärjestelmä rakentuu globaaleista navigointijärjestelmistä 
(engl. Global Navigation Satellite System, GNSS), satelliittipohjaisista tukijärjestel-
mästä (engl. Satellite Based Augmentation System, SBAS) ja maa-asemista (engl. 
Ranging And Integrity Monitoring Station, RIMS). GNSS-järjestelmiä ovat muun mu-
assa yhdysvaltalainen GPS (engl. Global Positioning System), venäläinen GLONASS 
(ven. ГЛОбальная Навигационная Спутниковая Система) ja ensimmäinen siviilikäyttöön 
tarkoitettu eurooppalainen Galileo, jonka on ennustettu olevan täysmittaisesti käy-
tössä vuoteen 2020 mennessä. 
 
SBAS-järjestelmien tarkoitus on parantaa GNSS-järjestelmien tarkkuutta, luotetta-
vuutta ja saatavuutta. Tällä hetkellä eurooppalainen SBAS-järjestelmä EGNOS (engl. 
European Geostationary Navigation Overlay Service) parantaa GPS-järjestelmän pai-
kannusominaisuuksia, mutta se tulee aikanaan osallistumaan myös Galileo-
järjestelmän paikannustiedon parantamiseen.  Yksinkertaisuudessaan SBAS-järjes-
telmät seuraavat GNSS-satelliitteja maa-asemien avulla, jotka välittävät mittaustie-
toa laskentakeskuksiin. Keskuksissa lasketaan paikannukselle korjaus- ja integriteet-
titieto. Nämä tiedot lähetetään edelleen geostationääristen satelliittien kautta pai-
kannustietoa tarvitsevalle. Geostationäärinen satelliitti pysyy maasta katsottuna sa-
massa pisteessä taivaalla, koska se kiertää maata päiväntasaajan yläpuolella samaa 
vauhtia kuin maa pyörii. Näiden satelliittien lentorata on korkeampi kuin paikannus-
satelliiteilla. Geostationääristen satelliittien korkean lentoradan ja sijainnin vuoksi 
niiden kautta lähetetyt EGNOS-korjaukset kilpistyvät helpommin korkeilla leveys-
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asteilla erilaisiin näkymäesteisiin. Tämä ongelma on huomioitu EGNOSin EDAS-
palvelulla, joka tarjoaa pääsyn korjaustietoihin myös internetin kautta. Vastaanotti-
men on tuettava tätä ominaisuutta. 
 
Suomen pohjoinen sijainti aiheuttaa satelliittipaikannukselle ongelmia, kuten se te-
kee myös tietoliikennesatelliiteille (pois lukien matalan maan ja keskikorkean maan 
kiertoradan tietoliikennesatelliitit). Suomessa on yksi maa-asema Virolahdella ja 
Kuusamoon on tulossa uusi maa-asema ongelman lieventämiseksi vuoden 2025 paik-
keilla (Miettinen et al. 2017). 
 
EGNOSin ihmisenhengen turvaava palvelu (engl. Safety of Life, SoL) tarjoaa aika- ja 
paikkatietoa erilaisten kuljetussovellusten käyttöön. Tällä hetkellä vain ilmailuala on 
asettanut palvelulle tarpeidensa mukaiset tavoitteet. SoL-palvelun aikomuksena on 
tulevaisuudessa kattaa myös muut liikennemuodot, kuten meriliikenne, tieliikenne ja 
junaliikenne. (ESSP 2016) SoL:n kahden matalimman palvelutason (NPA ja APV-1) 
saatavuus on esitetty kuvassa 6 ja korkeimman palvelutason LPV200 (engl. Localizer 
Performance with Vertical guidance) saatavuus kuvassa 7. NPA-palvelutason (engl. 
Non-Precision Approach) suorituskyky kattaa lennon vähemmän vaativien vaiheiden, 
kuten reittilennon, vaatimukset käyttäen EGNOSta vain sivuttaisopastukseen. APV-
palvelulla (engl. Approach With Vertical Guidance) on tiukemmat suorituskykyvaati-
mukset kuin NPA:lla. Sivuttaisohjauksen lisäksi APV-palvelutaso kattaa vaatimukset 
myös korkeusopastukselle. Nämä eri palvelut on suunniteltu lentokoneiden eri lähes-
tymisvaiheiden tueksi, joista palvelutasoa LPV200 käytetään laskeutumisen viimei-
sessä vaiheessa eli oltaessa lähimpänä maanpintaa. Näistä jälkimmäisen palveluta-
son suoritusvaatimukset ovat tasolla, jota voitaisiin soveltaa raideliikenteen tarpei-
siin. Kuvasta 7 on kuitenkin nähtävissä, että palvelun saatavuus Suomen leveyspiirillä 
on heikko. Kuusamon maa-aseman pitäisi tuoda tilanteeseen parannusta myös koko-
naispaikannuksen luotettavuuden osalta.  
 

 

Kuva 6.  EGNOS:n SoL-palvelun kahden matalimman palvelutason NPA (vasen) 
ja APV-I (oikea) saatavuus (ESSP 2017). 
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Kuva 7.  EGNOSin SoL-palvelun korkeimman palvelutason LPV200 saatavuus 
(ESSP 2017). 

Erilaisia satelliittipaikannuspohjaisia ratkaisuja ERTMS/ETCS-järjestelmän junien 
paikannusongelman ja -vaatimuksien ratkaisemiseksi on ajan mittaan tutkittu monis-
sa eri projekteissa. Moni näistä kehitetyistä ratkaisuehdotuksista hyödyntää EGNOS-
ta. Ongelmia EGNOSin hyödyntämiselle, kuten satelliittipaikannukselle yleensäkin, 
luovat muun muassa ympäristö (rakennukset, tunnelit jne.) ja moniraideosuudet. Li-
säksi EGNOSin käyttämiä konsepteja, kuten varoitusrajoja, ei ole vielä rautatiesovel-
luksille määritetty. Eurooppalaisen satelliittipaikannusjärjestelmä Galileon ollessa 
aikanaan täydessä toimintavalmiudessa, saataneen myös Suomen leveyspiireille tar-
kempaa ja luotettavampaa paikannustietoa. Tällöin GPS- ja Galileo-järjestelmien sa-
manaikaisella käytöllä saavutetaan lähes 60 satelliitin konstellaatio, ja siten entistä 
useamman satelliitin paikannustieto sovelluskohteelle. (IFSTTAR 2017) 
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Kuvassa 8 on esimerkkitapaus kallioleikkauksien vaikutuksesta junan paikannukseen 
suhteessa raiteiston keskilinjaan. Junan paikkatieto on lähempänä raiteiston keskilin-
jaa sinisenä näkyvissä kohdissa ja etäämpänä vihreissä kohdissa, joissa raiteisto kul-
kee kallioleikkauksen läpi. Paikannuksen tarkkuuteen vaikutta myös raiteiston itä-
länsi-suuntainen geometria. Suomessa GPS-konstellaation satelliitit näkyvät matalil-
la korkeuskulmilla, jolloin paikannettavan kohteen eteläpuolella olevilla esteillä on 
suurempi vaikutus paikannuksen tarkkuuteen. Kuvassa 9 on esitetty junien paikan-
nuspoikkeamat raiteiston keskilinjasta Tikkurilan liikennepaikalla. Junien paikannuk-
sen tarkkuuteen Tikkurilassa vaikuttavat muun muassa raiteiston välittämässä lähei-
syydessä sijaitseva asemarakennus ja ylikulkusilta. Kuvien taustakartat ovat kartta-
kuvapalvelun (engl. Web Map Service, WMS) kautta haettua Maanmittauslaitoksen 
Peruskarttarasterin aineistoa1. Junien sijaintitiedot on haettu Liikenneviraston avoi-
men rajapinnan2 kautta. Kuvissa raiteisto on jaettu 100 metrin osiin ja junien sijainti-
tieto on kohdistettu lähimmälle osalle. 
 

 
 

Kuva 8.  GNSS-junapisteen poikkeama raiteiston keskiviivasta. Vihreällä on esi-
tetty junan paikannuspisteen suurempi poikkeama keskilinjasta kallio-
leikkauksien kohdalla. 

 

                                                             

1 Peruskarttarasterin aineiston lähde Maanmittauslaitos / http://kartat.kapsi.fi/, lisenssi Creative Commons 
Nimeä 4.0 Kansainvälinen 
2 Junien sijaintitietojen lähde Liikennevirasto / rata.digitraffic.fi, lisenssi CC 4.0 BY. 



33

Kuva 9.  Korkeiden rakennuksien ja laiturirakenteiden vaikutus junien sijaintiin 
verrattuna raiteiston keskilinjaan Tikkurilan liikennepaikalla.

Saavutettava paikannuksen tarkkuus määrittelee satelliittipaikannuksen soveltamis-
ympäristön raideliikenteessä. Useammilla raiteilla varustetulla rataosuuksilla junien 
yksilöinti raidekohtaisesti vaatii parempaa tarkkuutta kuin lyhyin sallittu raideväli 
puolitettuna. Liikenneviraston Ratateknisten ohjeiden osan 2 (Liikennevirasto 2010) 
mukaan vähimmäisraideväli on 4100 mm. Tällöin paikannuksen tarkkuuden olisi oltava 
parempi kuin 2 m. Paikannuksen tarkkuus kärsii pääasiassa kellovirheestä, ionosfäärin 
ilmiöistä ja näkyvyysesteistä. Ei ole syytä unohtaa satelliittipaikannukseen kohdistuvaa 
tahallista häirintää, jossa navigointisatelliitin paikannussignaali pyritään peittämään 
tahallisella radiolähetyksellä tai väärentämällä signaalitietoja. Jälkimmäisenä 
mainitussa häirinnänmuodossa signaalin vastaanottaja uskotellaan olevan väärässä 
paikassa tai ajassa. Eräs tapa suojautua edellä kuvattuja häirintämenetelmiä vastaan 
on suojata paikannussignaali, kuten Galileon PRS-palvelussa on tehty. PRS-palvelu on 
julkisesti säännelty, jota Suomessa hallinnoi Viestintävirasto. (Viestintävirasto 2017) 
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Satelliittiin perustuvien SBAS-järjestelmien tukena voidaan käyttää myös maanpäälli-
siä tukijärjestelmiä (engl. Ground Based Augmentation System, GBAS), kuten 
ERTMS-projektissa 3InSat on tehty (ESA 2016, IFSTTAR 2017). GBAS-järjestelmässä 
differentiaalikorjaukset (engl. Differential GNSS, DGNSS) yms. palvelut välitetään 
suoraan maa-asemalta käsin, toisin kuin SBAS-järjestelmässä, jossa tiedot välitetään 
geostationäärisatelliittien kautta. 

Suomessa voitaisiin hyödyntää myös valtakunnallista Maanmittauslaitoksen GNSS-
tukiasemaverkon (FinnRef) DGNSS-paikannuskorjauspalvelua, jonka avulla on mahdol-
lista päästä noin puolen metrin tarkkuuteen.  Kuvassa 10 on esitetty 20 FinnRef-
tukiaseman sijainnit ja ulottumat, joiden sisällä päästään 0,5 m paikannustarkkuuteen. 
Ulottuman säteeksi on arvioitu 70 km. Tämän ulottuman perusteella FinnRef-verkko 
kattaa noin 58 %:lla Suomen rataverkosta paikantamisen tarkkuudella 0,5 m. Aikai-
semmin mainittuun alle 2 m paikannustarkkuuteen päästään valtakunnallisesti jo nyt. 
FinnRef-verkon kokoa kasvatetaan paraikaa ja vuoden 2019 kesäkuuhun mennessä tuki-
asemien lukumäärä on kasvanut 26 tukiasemalla. Tuolloin FinnRef-tukiasemaverkko 
kattaa käytännössä koko rataverkon. (Koivula 2018) Uusien tukiasemien sijainnit ja 
verkon kattavuus on esitetty kuvassa 11, jossa uudet tukiasemat on esitetty kolmioilla. 
FinnRef-tukiasemien paikkojen lyhenteen on selitetty liitteen 2 taulukossa.

Kuva 10.  FinnRef-tukiasemien sijainnit ja tarkan paikannuksen ulottumat  
(r = 70 km).
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Paikannustarkkuutta on mahdollista parantaa jo olemassa olevalla FinnRef-tukiasema-
verkolla laskemalla haluttuihin sijanteihin virtuaalisia tukiasemia. Tämä tarkoittaa 
sitä, että paikannustarkkuutta voidaan parantaa halutuilla alueilla ilman fyysisen 
tukiaseman rakentamista laskemalla paikannuksen virhemalli tukiasemaverkon avulla 
haluttuun pisteeseen. Näin voidaan optimoida paikannustarkkuutta tarpeen mu-
kaan. Raideliikenteen näkökulmasta vilkasliikenteiset ja laajat liikennepaikat ja rata-
pihat voisivat olla tämän tekniikan sovelluskohteita. Edellä kuvatulla menettelyllä ja 
hyvällä vastaanottimella on mahdollista päästä 0,5 m paikannustarkkuuteen, mikä on 
Maanmittauslaitoksen avoimen Paikannuspalvelun tavoitetarkkuus. 

Kuva 11.  FinnRef-tukiasemien sijainnit ja verkon kattavuus. Uudet asemat (26 kpl) 
esitetty kuvassa kolmioilla.

Tällä hetkellä Paikannuspalvelu pystyy korjaamaan GPS- ja GLONASS-satelliittien 
kautta saatua paikannustietoa, mutta tulevaisuudessa palvelu kattaa myös Galileo-
satelliittien signaalit. Paikannuspalvelu on avoin ja ilmainen palvelu. (Maanmittaus-
laitos n.d.) Käytännössä palvelun hyödyntäminen raideliikenteessä, avoimuudesta 
huolimatta, vaatii palvelutasosopimuksen. Suomessa on myös vastaavia kaupallisia 
toimijoita kuten Hexgon (SmartNet) ja Geotrim (Trimnet).
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2.5  Junan eheyden valvonta 

ERTMS/ETCS-tasolla 3 junan eheyttä valvotaan junaan asennetulla laitteistolla. 
Tasolla 3 junan eheyden valvonnan toteutus on merkittävä turvallisuus- ja kustannus-
tekijä, ja se on edellytys raiteiston kapasiteetin kasvattamisen sekä liikenne-
turvallisuuden ylläpitämisen näkökulmasta. Eheyden valvonnalle on esitetty erilaisia 
ratkaisuja. Henkilöliikenteen juniin eheyden valvonta on toteutettavissa tavarajunia 
helpommin. Henkilöliikenteessä liikennöivät yksiköt koostuvat useimmiten tietyistä 
vaunurungoista tai vaunukokoonpanoista. Tavarajunat taas voivat koostua monen-
laisista vaunukokoonpanoista, joita vaihtotöiden seurauksena voidaan myös muuttaa 
useammin. Eheyden valvonnan tarkoituksena on varata radasta vain junan pituuden 
vaatima osuus (ERTMS/ETCS-taso 3), eikä kokonaista raideosuutta tai kulkutietä 
pääopastimelta toiselle (ERTMS/ETCS-taso 1). 
 
Eräs vaihtoehto voisi olla linkittää junat kiinteästi toisiinsa kommunikaatioväylällä. 
Tämä lähestymistapa on yksinkertaisempi toteuttaa henkilöjunille kuin tavarajuniin. 
Allotta et al. (2015) esittävät eheyden valvonnassa käytettäväksi lyhyen kantaman 
reaaliaikaisia langattomia tekniikoita. Tässä lähestymistavassa jokainen vaunu varus-
tettaisiin logiikkayksiköllä ja neljällä antennilla, joista kaksi on vastaanottavia anten-
neja ja kaksi välittäviä. Tavoitteena on muodostaa silmukka vetävästä yksiköstä ko-
koonpanon viimeisen vaunun kautta takaisin vetävään yksikköön. Jos yhteys (silmuk-
ka) katkeaa, on junan eheys muuttunut. Tämä on vähän energiaa vaativa vaihtoehto ja 
suunniteltu tavarajunia ajatellen. Toinen vaihtoehto on junan jarrujen ja jarrujohdon 
paineen valvontaan perustuva tekniikka.  
 
Shift2Rail-kehitysprojektin (Shift2Rail 2017a) osaprojektissa X2Rail-2 kehitetään 
(Shift2Rail 2016) itsenäistä junan eheyden valvontajärjestelmää, missä satelliitti-
paikannusta hyödyntäen pyritään saavuttamaan turvallisuuden eheystaso 4 (engl. 
Safety Integrity Level, SIL). Tässä lähestymistavassa järjestelmä havainnoi satelliitti-
paikannustiedon avulla, kuinka kaukana junan kokoonpanon loppuosa (engl. End-Of-
Train, EOT) on kokoonpanon keulasta (engl. Head-Of-Train, HOT). EOT ja HOT kom-
munikoivat radioverkon avulla. Junan loppuosan satelliittipaikannin välittää sijaintin-
sa langattomasti junan eheyden valvontajärjestelmälle. Jos viimeinen vaunu etenee 
yhdenmukaisesti kokoonpanon keulan kanssa ja etäisyys näiden kahden pisteen välil-
lä pysyy muuttumattomana, on eheys säilynyt. Satelliittipaikantimen toteutuksesta ei 
kuitenkaan ole valmista konseptia. Todennäköisesti ratkaisu on eräänlainen siirrettä-
vä satelliittipaikannin, joka on siirrettävissä vaunusta toiseen. Riskinä on, että pai-
kannin jää asentamatta tai siirtämättä viimeiseen vaunuun junan kokoonpanon muut-
tuessa esimerkiksi vaihtotöiden seurauksena. Tämä voi tapahtua esimerkiksi inhimil-
lisen erehdyksen seurauksena.  
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2.6  Automaatiojunat  

ERTMS/ETCS-tason 3 käyttöön liittyy omana järjestelmänä myös junien automaat-
tiajo ATO (engl. Automatic Train Operation, ATO). Ilman aktiivista veturinkuljettajaa 
toimivat ATO-ratkaisut ovat yleistyneet jo varsin laajasti kaupunkiraideliikenteessä, 
mutta niiden toteutus ja tutkimus pääratojen rautatieliikenteessä on edennyt hi-
taammin, koska rautatie on ympäristönä esimerkiksi homogeenisia metrolinjoja mo-
nimuotoisempi (Bienfait 2012). Automatisoidut junat voivat nostaa kaupunkiliiken-
teen kapasiteettia ja tuottaa sekä kustannussäästöjä henkilöstökuluissa että kapasi-
teetin kasvua optimoidulla junien kululla myös pääratojen rautatieliikenteessä. 
 
ATO itsessään ei ole turvallisuuskriittinen järjestelmä vaan turvallisuuden kannalta 
kriittiset toiminnot määritellään muissa järjestelmissä kuten ERTMS/ETCS:ssä, joten 
ATO-ratkaisut eivät mahdollista junien liikkumista itsenäisesti ilman sitä tukevaa ju-
nien kulunvalvontajärjestelmää. ATO:n rajapinta ERTMS/ETCS-järjestelmään on vielä 
avoinna, eikä täyttä integraatiota vaadita. Kehitystyötä kohti yhteentoimivaa järjes-
telmää tehdään erityisesti Shift2Rail-hankkeessa. ATO:ssa on neljä eri automaatiota-
soa (ERA 2016f), joista GoA-tasolla 1 (engl. Grade of Automation) junaa ohjataan ve-
turinkuljettajan toimesta, mutta automaattinen junien kulunvalvontajärjestelmä suo-
jaa junan kulkua. GoA-tasolla 2 juna liikkuu automaattisesti, mutta kuljettaja käynnis-
tää automaattiajon ja kuljettaja voi operoida junan ovia ja tarkkailla junan kulkua. 
GoA-tasolla 3 juna liikkuu täysin automaattisesti, mutta henkilökunta on paikalla 
poikkeustilanteiden varalta. GoA-tasolla 4 juna liikkuu automaattisesti eikä henkilö-
kuntaa junassa ole edes erikoistilanteita varten.   
 
Automaatioasteet (GoA) on määritelty standardissa EN 62290-1:2006. Standardin 
mukaan luokat ovat: 

• GoA1: Kuljettaja ohjaa ja JKV tai ERTMS/ETCS valvoo turvallisuutta  
• GoA 2: Automaattinen ajo ATO kuljettajan kera 
• GoA 3: DTO (engl. Driverless Train Operation), kuljettajaa tarvitaan vain 

häiriötilanteita varten 
• GoA 4: UTO (engl. Unmanned Train Operation), eli junassa ei ole lainkaan 

kuljettajaa. 
 
Rautatieympäristön moninaisuus ja liikennöintitarpeiden erilaisuus tekevät ATOn 
kehittämisestä vaativaa. Junien automaattinen ajo ottaa kuitenkin askeleita eteen-
päin, kun rataverkon ja vetokaluston yhteentoimivuuden edellytykset paranevat 
ERTMS:n myötä. Monet laitevalmistajat kehittävät ATO-ratkaisuja itsenäisesti ja mm. 
Alstom (IRJ 2017) tulee testaamaan GoA-tason 2 ratkaisuja Hollannin Rotterdamista 
Saksan Emmerichiin kulkevassa rahtiliikenteessä yhteistyössä Hollannin rataverkon 
haltijayrityksen ProRail bv:n ja rautatieyritys Rotterdam Rail Feeding RFF:n kanssa.  
 
Venäjällä ATO-ratkaisuja on jo pilotoitu vaihtotöissä (Ozerov 2018). Venäläisten rat-
kaisut perustuvat graafisessa mallissa määriteltyihin elementteihin, jotka rajaavat 
vaihtotöitä ja vaihtotyöt aloitettaessa vahvistetaan määriteltyjen elementtien sijainti 
suhteessa vaihtotyöyksikön sijaintiin. Yksikön paikannus perustuu satelliittipaikan-
nukseen, joka verifioidaan veturin takometrien tuottamalla tiedolla.   
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3  ERTMS/ETCS-tason 3 kehitysprojektit 

3.1  Yleistä 

Satelliittipaikannuksen hyödyntämismahdollisuuksia raideliikenteessä on selvitetty 
ja kehitetty lukuisissa hankkeissa ja projekteissa. Hankkeiden tavoitteena on mm. 
määritellä ja saattaa satelliittipaikannusjärjestelmät ERTMS/ETCS-käyttöön. Määrit-
tely- ja kehitystyötä organisoivat Euroopan GNSS-virasto (GSA), Euroopan rautatie 
virasto (ERA), UNIFEn alainen rautatieautomaatioteollisuuden teknisiä ratkaisuja 
määrittelevä yhteenliittymä (UNISIG) ja Euroopan avaruusjärjestö (ESA). Näiden jär-
jestöjen ja virastojen ohjauksella on luotu tiekarttaa, jonka tavoitteena on luoda toi-
miva tekninen kehikko satelliittipaikannuksen hyödyntämiseen rautateillä. Tässä sel-
vityksessä avataan tarkemmin kolmea hankekokonaisuutta. Shift2Rail hankkeessa 
haetaan tuotekehitystä ja markkinavetoisia ratkaisuja kehittyneiden teknologioiden 
hyödyntämiseen raideliikenteessä. 3InSat -projektin tavoitteena on kehittää useaa 
satelliittikonstellaatiota hyödyntävä järjestelmä, joka on yhteensopiva ERTMS/ 
ETCS:n virtuaalibaliisikonseptin kanssa. STARS-projektissa arvioidaan satelliittipai-
kannuksen suorituskykyä tarkkuuden, saatavuuden ja turvallisuuden näkökulmista 
rautatieympäristössä. Laaja EU:n rautateihin liittyvien GNSS hankkeiden tiekartta on 
esitetty liitteessä 1.  
 
Seuraavissa luvuissa esitellään myös muutamia ERTMS/ETCS-tason 3 kehitys-
projekteja ja niihin liittyviä toteutuksia. ERTMS tasolla 3 voidaan määritellä neljä 
lähestymistapaa; kaksoisvarustelu, Hybridi sekä virtuaali- ja liikkuvasuojastus, joista 
kahta jälkimmäistä on sivuttu aikaisemmassa luvussa. Kaksoisvarustellussa ratkai-
sussa (engl. Overlay) kansallisen luokan B kulunvalvontajärjestelmän rinnalle sovite-
taan ERTMS/ETCS-tason 3 järjestelmä. Tämä ratkaisu mahdollistaa junien liiken-
nöinnin raiteistolla ilman ERTMS/ETCS-järjestelmää. (IRSE 2017) Vähäliikenteisille 
rataverkoille suunnitellun ERTMS Regional -järjestelmän toteutus ja Hybridi-lähes-
tymistapa, joka yhdistää tasojen 2 ja 3 konsepteja esitellään myöhemmin konseptien 
ja case-esimerkkien avulla. Taulukossa 4 on kuvattu lyhyesti merkittävimmät ERTMS/ 
ETCS-kehitykseen nivoutuvat GNSS-projektit.   
 
Kuvassa 12 on esitetty raideliikenteenhallinnan ja -ohjauksen ekosysteemi. Näiden 
järjestelmien kehityksen myötä radan vapaanaolonvalvonnan laitteet korvautuvat 
junaan integroidun eheyden valvonnan ja itsenäisen paikannuksen laitteistoilla. 
Junan dataradioverkon välityksellä ilmoittamien tietojen perusteella hallinta- ja 
ohjausjärjestelmät ovat tietoisia sen sijainnista ja kunnosta. Dataradioverkko pystyy 
välittämään kunnossapitotietojen ohella myös puhetta junan kuljettajan ja liikenteen-
ohjauksen välillä sekä junien automaattiseen liikennöintiin liittyvää tietoa. Korkeam-
man tason järjestelmien pysty- ja vaakaintegraatio toteutetaan alueverkolla. Raja-
pinta varsinaiseen hallittavaan prosessiin, eli junien liikennöintiin, toteutetaan 
langattomasti dataradioverkon välityksellä radanvarsilaitteiston avulla. 
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Taulukko 4.  Merkittävimmät ERTMS/ETCS -kehitykseen nivoutuvat GNSS projektit 
(Marais 2017). 

Projektin 
nimi 

Projektin lyhyt kuvaus Projektin 
kesto 

APOLO GPS:n hyödyntämisen kokeilu rautatiekäytössä (Filip et 

al. 2011). 

1998-2001 

GADEROS GPS:n soveltaminen vähäliikenteisten rautateiden 

käytössä (Urech et al. 2002). 

2001-2004 

INTEGRAIL EGNOS-signaalin käyttö turvallisuuskriittisessä raide-

liikenteessä. 

2001-2004 

LOCOPRO/ 

LOCOLOC 

GNSS:n kehittäminen vähäliikenteisten ratojen käyttöön 

(Nikiforov et al. 2003). 

2001-2004 

ECORAIL GNSS:n käyttö tasoristeysvaroituslaitoksissa (AREVA 

2006). 

2001-2005 

RUNE GNSS:n soveltaminen virtuaalibaliisina. 2001-2006 

GIRASOLE Usean satelliittikonstellaation hyödyntäminen GNSS-

rautatievastaanottimissa. 

2005-2007 

GRAIL GNSS määrittely osana ERTMS/ETCS:ää. 2005-2007 

GRAIL 2 Takometrian kehittäminen GNSS:n ja ERTMS/ETCS:n 

järjestelmäosana. 

2010-2013 

GALOROI GNSS:n paikallisten valmiuksien kehittäminen vähälii-

kenteisillä rataosilla (GaLoROI 2014).  

2012-2014 

SATLOC GNSS:n turvallisuuden kehittäminen ja soveltaminen 

vähäliikenteisillä rataosilla (Redding 2015, Gradinariu 

2016). 

2012-2014 

3inSat Usean satelliittikonstellaation hyödyntäminen 

ERTMS/ETCS:ssä käyttäen virtuaalibaliiseja (IFSSTAR 

2017, INECO 2016, ESA 2016). 

2016 

RHINOS GNSS:n edistäminen turvallisuuskriittisissä rautatie-

toiminnoissa peilaten ilmailutoimintaan    

2016-2018 

ERSAT EAV Järjestelmän kehittäminen GNSS:n paikalliseen sovelta-

miseen junaliikenteessä 

2015-2017 

 
 



40

+ +
Junan sijainnin määrittäminen
ilman akselinlaskijoita tai
raidevirtapiirejä

Kuva 12.  Tulevaisuuden raideliikenteenhallinnan ja -ohjauksen ekosysteemi. 
Mukailtu lähteestä (Rispoli et al. 2014).

3.2  Eurooppalainen Shift2Rail-yhteisyritys

Shift2Rail-yhteisyrityksen tavoitteena on tuotekehityksen ja markkinavetoisten ratkai-
sujen keinoin edistää kehittyneiden teknologioiden hyödyntämistä raideliikenteen  
sovelluksissa, ja siten tukea eurooppalaisen raideteollisuuden kilpailukykyä. Hanke 
pyrkii täydentämään neljännen rautatiepaketin tavoitteet yhtenäisen eurooppalaisen 
rautatiealueen (engl. Single European Railway Area, SERA) osalta. Shift2Rail tavoittelee 
eurooppalaisen raideliikenteen kapasiteetin kaksinkertaistamista samalla puolittaen 
elinkaarikustakustannukset. (Shift2Rail 2017b) 

Shift2Rail pyrkii myötävaikuttamaan liikennemuotosiirtymään, jossa houkutellaan  
ihmisiä ja yrityksiä käyttämään raideliikennettä EU:ssa niin monimuotoisempien reitti-
vaihtoehtojen, matkustusmukavuuden kuin kustannustehokkaampien ja jäljitettävien 
toimituksien muodossa. Päästäkseen tähän tavoitteeseen on pystyttävä tarjoamaan 
parempia junia ja yhteyksiä kuluttajille sekä elinkaarikustannuksiltaan matalampi- 
kustanteisia toteutusvaihtoehtoja paremmalla kapasiteetilla liikenteenharjoittajille ja 
rataverkonhaltijoille. (Shift2Rail 2017c)
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Shift2Rail (S2R) on jaettu viiteen eri innovaatio-ohjelmaan, jotka kattavat tärkeimmät 
raideliikenteen rakenteelliset ja toiminnalliset kehityskohteet. Innovaatio-ohjelmat 
muodostavat yhteensä 35 eri projektia, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 960 M€. 
Hankkeella on 71 jäsentä ja sen rakenne on esitetty kuvassa 13,  jossa mm. ERTMS-
järjestelmää koskeva innovaatio-ohjelma on korostettu oranssilla. Kehittyneet liiken-
teenhallinta- ja ohjausjärjestelmät -innovaatio-ohjelmaa viedään eteenpäin seitse-
män projektin voimin, joista viimeisen tulisi valmistua vuoden 2020 syksyllä. Sen arvo 
on noin 81,7 M€ Tämän ohjelman tavoitteena on edistää uusien kehittyneiden tekno-
logioiden hyödyntämistä sekä kohottaa automaatioastetta raideliikennöinnissä. Ke-
hittyneissä menetelmissä ja tekniikoissa on suuri potentiaali hyödynnettävänä muun 
muassa korkeamman turvallisuuden ja pienemmän hiilijalanjäljen saavuttamiseksi. 
(Shift2Rail 2017d, e, f) 
 
 

3.3  Euroopan avaruusjärjestön 3InSat-projekti 

Euroopan avaruusjärjestön (engl. European Space Agency, ESA) 3InSat-projektin 
(engl. Train Integrated Safety Satellite System) tavoitteena on kehittää useaa satel-
liittikonstellaatiota (GPS, Galileo, GLONASS) hyödyntävä järjestelmä, joka on yh-
teensopiva ERTMS:n virtuaalibaliisikonseptin kanssa. Projektissa pyritään kehittä-
mään korkean turvallisuuden eheystason (SIL 4) kulunvalvonnan veturilaite. Paikan-
nuksen tarkkuutta ja saatavuutta pyritään parantamaan hyödyntämällä järjestelmäs-
sä usean konstellaation havaitsevia GNSS-vastaanottimia. Paikannustietoa käytetään 
yhdessä kulunvalvonnan veturilaitteen takometritietojen kanssa. Vaihtoehtona GSM-
R:lle käytetään tietoliikennesatelliittien, julkisen pakettipohjaisen verkkojen ja 
TETRA-verkon yhdistelmää. (IFSSTAR 2017, INECO 2016) 
 

Kuva 13.           Raideliikenteen kehittäminen Shift2Rail-hankkeessa (Shift2Rail 2017d). 
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3InSat hyödyntää EGNOS SBAS-järjestelmää sekä GBAS-järjestelmän kaltaisia raide-
liikenteelle tarkoitettua maanpäällisiä tukijärjestelmiä (RIMS), joita on sijoitettu pit-
kin raiteistoa. Ensisijaisesti käytetään radanvarren RIMS-asemia. Jos näitä RIMS-
asemia ei ole otettu käyttöön tai asemien palvelu ei ole saatavilla, käytetään ensi-
sijaisena paikannuksen tukijärjestelmänä SBAS-järjestelmää joko suoraan geo-
stationääriseltä satelliitilta tai radioverkon kautta. Edellä olevien tapauksien ollessa 
saavuttamattomissa, käytetään paikannustietoa ilman tukijärjestelmän korjaustietoa. 
(IFSSTAR 2017) 
 
Projektin tavoitteisiin kuuluu tuotosten SIL-luokituksen kelpuutus koeradalla Sardi-
niassa, Italiassa. Projektin pyrkimyksenä on rakennuttamis- ja kunnossapitokustan-
nuksien pienentäminen satelliittitekniikoiden avulla. Tekniikan käyttäjinä nähdään 
vähäliikenteinen paikallis- ja alueliikenne, uudet tuotantolaitokset, kaivosradat ja 
korkeiden kunnossapitokustannuksien alueet. Satelliittipaikannuksella ja tietoliiken-
nesatelliiteilla pystytään täydentämään tai jopa korvamaan radanvarsilaitteisto. (ESA 
2016) 
 

3.4  Horisontti 2020 -ohjelman STARS-projekti 

EU-rahoitteisen Horisontti 2020 -innovaatio-ohjelman STARS-projektissa (engl. Sa-
tellite Technology for Advanced Railway Signalling) arvioidaan GNSS-järjestelmien 
suorituskykyä tarkkuuden, saatavuuden ja turvallisuuden näkökulmista rautatieympä-
ristössä. Hankkeen tavoitteena on edistää satelliittipaikannuksen käyttöä ERTMS/ 
ETCS-hankkeissa, määrittää satelliittipaikannuksen vaatimuksia rautatieympäristös-
sä ja arvioida satelliittipaikannuksen hyötyjä ERTMS/ETCS:n suhteen taloudellisesta 
näkökulmasta sekä turvata kaluston yhteistoimivuus satelliittipaikannusjärjestelmien 
kanssa.  
 
STARS-projektin yhteydessä kerätään satelliittipaikannusdataa testijunilla Tšekissä, 
Italiassa ja Sveitsissä (Lopour 2018). Junista kerättyä satelliittipohjaista paikkatietoa 
verrataan todelliseen junien sijaintiin, joka kerätään vertailuaineistoksi käyttäen ta-
kometreja ja ratalaitteistoja. Alustavien tuloksien perusteella paras satelliittipaikan-
nustarkkuus saavutetaan dieselvetoisella kalustolla maaseutumaisessa ympäristössä. 
Kaupunkimaisessa ympäristössä, topografisesti haastavilla alueilla tai metsissä pai-
kannuksen tarkkuus kärsii. Myös elektromagneettisten häiriöiden epäillään aiheutta-
van tarkkuusheittelyä tietyn tyyppisten kalustojen paikantamisessa. Rautatieympäris-
tö on paikantamisen kannalta ympäristönä hankalampi kuin siihen vertaillut liiken-
nemuodot, kuten ilma- ja meriliikenne, sillä junat liikkuvat usein paikantamisen kan-
nalta haastavissa maastoissa.  
 
STARS-projektissa tehdyn alustavan analyysin perusteella Galileo ja EGNOS voivat 
olennaisesti parantaa paikannuksen laatua ja saavutettavuutta etenkin sen toimiessa 
yhdessä GPS:n kanssa. EGNOSin tuottama data on lähetettävä juniin käyttäen ETCS-
radiotaajuuksia EGNOSin geostationäärisatelliittien saavutettavuuden ollessa usein 
heikko. Tarkan satelliittipaikannuksen käyttö vaatii lisälaitteita sekä juniin että rata-
laitteisiin, ja kustannukset satelliittidatan potentiaalisesta käytöstä ERTMS/ETCS-
hankkeissa jakautuvat epätasaisesti rataverkon haltijoille ja rautatieyrityksille. 
STARS-projektin tavoitteena on vastaisuudessa parantaa käsitystä satelliittipaikan-
nuksen mahdollisuuksista ja rajoitteista rautatieympäristössä. Satelliittipaikannuk-
sen integroimiseksi toimivaksi osaksi ERTMS/ETCS-järjestelmiä täytyy satelliittipai-
kannus liittää ja määrittää osaksi eurooppalaisia standardeja. 
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3.5  ERTMS Regional -konsepti 

ERTMS Regional -järjestelmän (jatkossa ERTMS-R) lähtökohtana on saavuttaa sääs-
töjä radanvarsilaitteiston hankinnassa ja siten edesauttaa ERTMS:n mukaisten järjes-
telmien käyttöönottoa vähäliikenteisille rataverkoille (UIC 2008a). Säästöjä pyritään 
saavuttamaan mahdollisimman monella eri rautatieliikennöinnin osa-alueella. 
ERTMS-R-järjestelmällä pyritään mm. välttämään henkilöstön tarvetta ja säästämään 
radanvarsilaitteiston asentamis- ja ylläpitokustannuksissa. Myös perinteisiä turvalait-
teiden lukitusjärjestelmiä pyritään välttämään, ja vain välttämättömät radanvarsilait-
teet asennetaan. Radanvarsilaitteiden kaapelointia yritetään saada vähennettyä siten, 
että radanvarsilaitteisiin saadaan yhteys radioverkon välityksellä liikenteenohjaus-
keskuksesta (engl. Traffic Control Centre, TCC). Radanvarsilaitteet on varustettu ob-
jektiohjaimilla (engl. Object Controller, OC). Ohjain toimii rajapintana esimerkiksi 
vaihteen ja liikenteenohjauskeskuksen välillä. ERTMS-R:ssa liikenteenohjauskeskuk-
seen integroidaan asetinlaitteen, radiosuojastuskeskuksen ja liikenteen hallinnan 
toiminnallisuudet (engl. Traffic Management System, TMS).  
 
Junat ilmoittavat sijaintinsa liikenteenohjauskeskukselle radioverkon avulla ja pai-
kantavat itsensä takometrilukemien perusteella suhteessa baliiseihin. ERTMS-R:ssa 
raiteen vapaanaolonvalvontaa ei käytetä kuin erityisissä paikoissa. Junan eheyttä 
valvotaan veturilaitteeseen yhdistetyllä kulunvalvonnan erillisellä laitteistolla. Jos 
tällaista ei ole, niin kuljettaja huolehtii junan eheydestä ja sen ilmoittamisesta. 
ERTMS-R:ssa ei ole automaattista törmäyksen estoa pysäköityjä tai unohdettuja 
vaunuja varten, eikä myöskään yhteyden kadottaneita junia varten. Tätä puutetta 
kompensoidaan matalalla nopeusrajoituksella ja poikkeustilanteita varten määrite-
tyillä toimintaohjeilla. (UIC 2008a, 2008b) 
 
ERTMS-R soveltuu parhaiten vähäliikenteisille radoille, jossa ei ole aikaisempaa lii-
kenteenohjausjärjestelmää. Ruotsalaisessa sovelluksessa ERTMS-R tuo parannusta 
kapasiteettiin verrattuna mekaanisiin kampi- tai kankiasetinlaitteisiin ja siten myös 
säästöjä muun muassa henkilöstön palkkaamisessa, koska liikennepaikoilla ei tarvita 
henkilöstöä käyttämään vaihteita keskitetyn liikenteenohjauksen ansiosta. ERTMS-R 
vastaa perusperiaatteiltaan ERTMS-tason 3 vaatimuksia, eli näkyviä opasteita ei ole 
ja tiedonsiirto junan liikenteenohjauksen välillä tapahtuu radioverkon välityksellä. 
Lisäksi järjestelmällä pyritään välttämään ohjattavien elementtien kaapelointia oh-
jaamalla niitä radioverkon välityksellä objektiohjaimien avulla. ERTMS-R:n alkuperäi-
senä pyrkimyksenä oli saavuttaa säästöjä mahdollisimman monessa liikenteen-
ohjauksen osajärjestelmässä.  
 
Ruotsin rataverkonhaltija haltija Trafikverket ja sen edeltäjä Banverket on kehittänyt 
ERTMS-R:ia yhteistyössä UIC:n kanssa. Ruotsissa oli tarkoitus ottaa ERTMS-R käyt-
töön vähäliikenteisille tavaraliikenneväylille, mutta Ruotsin rataverkon haltija on 
päättänyt lykätä käyttöönottoa myöhemmäksi 2020-luvulle ja keskittää resursseja 
ERTMS/ETCS-tason 2 käyttöönotolle (Trafikverket 2014). Ruotsissa päätetään vuo-
den 2018 loppupuolella ERTMS-R-järjestelmän kohtalosta ja jatkokehityksestä. Koska 
ruotsalainen ERTMS-R-konsepti ei vielä ole täysin onnistunut tuomaan toivottuja 
säästöjä, eikä järjestelmällä ole kuin yksi toimittaja, sitä ei toistaiseksi ole haluttu 
laajentaa kattavasti ruotsalaiselle vähäliikenteiselle rataverkolle. (Ingels 2018) 
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Italian valtion rautatieyhtiön tytäryhtiö Rete Ferroviaria Italiana (RFI) vie ERTMS-R:n 
ideaa vielä pidemmälle vähentämällä entisestään tarvittavien baliisien määrää hyö-
dyntämällä virtuaalibaliisi konseptia, jossa satelliittipaikannuksella jäljitellään konk-
reettista baliisia (UIC 2017). Virtuaalibaliisien avulla pyritään pääsemään eroon häi-
riöistä, jotka aiheutuvat fyysisten baliisien vikaantumisista. Nykyisellään baliisihäiri-
öitä esiintyy Italian alueellisella rataverkolla noin 20 häiriötä päivää kohden (Ciaffi 
2018). Marraskuussa 2017 Avezzano–Roccasecca-radalla aloitettiin RFI:n ja laitetoi-
mittaja Bombardierin yhteistyössä hankkeen testivaihe. Tavoitteena on parantaa vä-
häliikenteisten rataosien toiminnan kannattavuutta sekä ratainfran kunnossapidon 
että liikennöinnin puolesta. Testien tuloksissa (Ciaffi 2018) arvioitiin junien paikan-
nusvirhettä, jonka odotusarvo oli +/- kolme metriä. Hankkeessa arvioitiin paikannus-
virheen hajontaa GPS:n ja Galileon välillä. Galileon tuottamaksi paikannuksen tark-
kuuden odotusarvoksi arvioitiin +/- kaksi metriä ja GPS:n tarkkuuden odotusarvoksi 
+/- 4 metriä. CCS:n liittyvät luotettavuustestit onnistuivat yli 95 prosenttisesti. Tes-
teissä arvioitiin virtuaalibaliisien havaitsemista, baliisiviestien toimittamista, balii-
sien ketjutusta ja junan sijainnin luotettavuutta. 
 

3.6  Hybridi L3 -järjestelmä 

Hybridi-ERTMS/ETCS-tason 3 -järjestelmä, jatkossa Hybridi L3 -järjestelmä, on 
eräänlainen ERTMS-tasojen 2 ja 3 ominaisuuksien yhdistelmä, missä junan eheyden 
valvontaan voidaan käyttää joko radanvarsilaitteita tai junien kulunvalvonnan veturi-
laitteeseen integroitua junan eheyden valvontajärjestelmää. Hybridi L3 -järjestelmää 
hyödyntävällä rataverkolla voivat liikennöidä junan eheyden valvonnalla varustetut tai 
varustamattomat junat. Hybridi L3 -järjestelmä yksinkertaistaa myös ilman ERTMS-
yhteensopivaa kulunvalvonnan veturilaitetta kulkevien ratatyö tai vaihtotyöyksiköi-
den toimintaa. Raiteiston varautumista eri tyyppisillä junan kulunvalvonnan veturi-
laitteistoilla on hahmoteltu kuvassa 14. Pragmaattisista syistä käytetään kiinteää vir-
tuaalisuojastusta, jossa raideosuudet voidaan jakaa lyhyempiin virtuaaliraideosuuk-
siin (engl. Virtual Sub-Section, VSS). Eheyden valvonnalla varustettu juna varaa vain 
ne virtuaaliraideosuudet joilla se on, koska junan perän sijainti on tunnettu. Ilman 
eheyden valvontaa liikennöivät junat varaavat taaksensa jäävät raideosuudet, koska 
junan eheydestä ei ole varmuutta. Ilman ERTMS/ETCS-järjestelmää liikennöivät ka-
lustoyksiköt varaavat koko raideosuuden, koska kalustoyksikkö ei kykene ilmoitta-
maan omaa sijaintiaan tai eheyttään radiosuojastuskeskukselle. (IRSE 2017) 
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Kuva 14. Raideosuuksien varautuminen Hybridi-järjestelmällä varustetulla 
raiteistolla. Varautumiseen vaikuttavat junan ERTMS- ja TIMS-valmius 
(IRSE 2017).

Kuten aiemmin mainittu, virtuaalisuojastus on vain pragmaattinen valinta ja mitään 
perustavanlaatuista estettä ei ole soveltaa liikkuvaa suojastusta (engl. moving block). 
Virtuaalisuojastuksella on vähemmän vaikutusta olemassa olevien taustajärjestelmien 
toimintaan. Samankaltainen toiminnallisuus kuin liikkuvalla suojastuksella on 
saavutettavissa kiinteällä virtuaalisuojastuksella, kun VSS:ien välistä etäisyyttä 
lyhennetään ja vastaavasti VSS:ien lukumäärää lisätään. (EUG 2017) Kuvassa 15 on 
esitetty tilanne, jossa samalla raideosuudella liikkuu peräkkäin kaksi junaa virtuaa-
listen raideosuuksien ansiosta. Esimerkiksi perinteisillä kulunvalvontajärjestelmillä 
tällainen liikennöinti ei olisi mahdollista.

Kuva 15. VSS:ien lisääminen mahdollistaa TIMS-varusteltujen junien tiheämmän 
liikennöinnin raiteistolla.

Hybridi L3 -järjestelmällä on mahdollista saada lisää kapasiteettia etenkin vilkas-
liikenteisille kaksiraiteisille rataosille, koska yksiköitä voidaan ajattaa peräkkäin 
lyhyemmillä suojaväleillä. Hybridi L3 ei kuitenkaan mahdollista kunnossapitokustan-
nusten säästämistä, sillä taustalle jää käyttöön ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmän 
mukaisia ratalaitteita ja vapaanaolonvalvonnan elementtejä. 

Hollantilainen rataverkon haltijayhtiö ProRail, brittiläinen rataverkon haltija Network 
Rail ja rautatieautomaatioyhtiö Thales ovat yhteistyössä testanneet Hybridi L3  
järjestelmän käyttöä 7 kilometrin ERTMS testiradalla Pohjois-Lontoossa (van der 
Vliet 2018). Testeissä arvioitiin radanvarren järjestelmien toimintaa ja demonstroitiin 
järjestelmää Network Railin testijunilla joulukuussa 2017. Testien tavoite oli arvioida 
Hybridi L3 -järjestelmän toteuttamiskelpoisuutta ja mallintaa mallin mukanaan 
tuomia kapasiteettihyötyjä. Hollannin ja Iso-Britannian rautateiden henkilöliikenteen 
matkustajamäärät ovat kaksinkertaistuneet viimeisten kahden vuosikymmenen 
aikana ja niiden arvioidaan kasvavan tulevina vuosikymmeninä samaa tahtia. Tiheästi 
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asutuissa maissa, joissa radanvarsi on tiiviisti rakennettu, on rataverkon kapasiteetti 
usein täyskäytössä, joten ratakapasiteettia täytyy etsiä digitaalisin ratkaisuin. Nämä 
ratkaisut voivat olla kustannuksiltaan korkeita, koska vaihtoehtoiskustannuksena on 
rakentaa kalliita rautatietunneli- ja siltaratkaisuja. Näissä maissa ERTMS-teknologiat 
nähdään ensisijaisesti välineinä lisätä ratakapasiteettia vaihtoehtoina kustannuksil-
taan mahdottomille lisäraiderakentamiselle. Hybridi L3 -järjestelmän vaatimukset 
ovat kuitenkin tiukat, sillä junan eheyden valvonta on oltava SIL-luokitellusti hyväk-
syttävä ja jatkuvan radioyhteyden säilyminen juniin on edellytys junien liikkeessä py-
symiselle. Hybridi L3 -järjestelmässä radanvarsien turvalaitteiden hyödyntämisellä 
pyritään luomaan joustoa tason 3 toiminnan ehdottomiin vaatimuksiin ja tuomaan 
turvaa potentiaalisia häiriöitä vastaan. Hybridi L3 -järjestelmä mahdollistaa TIMS:lla 
varustamattoman kaluston käytön radalla ja samaan aikaan voi tuoda mukanaan 
merkittävää kapasiteettihyötyä TIMS:lla varustetuille junille. Lontoossa tehdyissä tes-
teistä saadut kokemukset tukevat Hybridi L3 -järjestelmän toteutuskelpoisuutta ja 
vahvistavat analyysejä tason 3 mahdollisista kapasiteettieduista verrattuna alempiin 
ERTMS-toteutustasoihin. Hankkeen vetäjien (van der Vliet 2018) mukaan yhteishanke 
oli menestys ja antoi välineitä valmistautua potentiaaliseen siirtoon tasolta 2 Hybridi 
L3 -järjestelmään.  
 

 
 
Kuva 16. Euroopan väestötiheyttä värein ja pinta-aloin havainnollistava karto-

grammi näyttää väestötiheimmät alueet, joilla ERTMS/ETCS-tason 3 
ratkaisut ovat kannattavimpia (Burgoo 2008). 
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4  Markkinakatsaus ja kustannukset 

4.1  Markkinakysely 

Kaikki keskeiset eurooppalaiset rautatieturvalaitetoimittajat ovat jollain tavalla mu-
kana ERTMS/ETCS-tason 3 kehitysprojekteissa (mm. Hybridi L3 Thales ja Siemens, 
RFI:n kehityshankkeessa Bombardier ja Ansaldo, Interflo-hankkeissa Bombardier, 
Saksan vähäliikenteisten ratojen hankkeissa Alstom).  
 
Keskeisille toimijoille lähetettiin kysymyssarja ERTMS/ETCS-tason 3 tuotteiden kehi-
tyksestä sekä muiden rataverkonhaltijoiden kiinnostuksesta tuotteita kohtaan. Vas-
tauksia saatiin 2-4/2018 välisenä aikana 3 kpl (Siemens, Thales ja Alstom). Toimijoi-
den yleinen näkemys oli, että rautatieliikenteen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tarvi-
taan uusia digitaalisia ratkaisuja, joilla on mahdollista tehostaa rataverkon käyttöä ja 
liikennöintiä. Vastaajat ilmoittivat olevansa mukana ERTMS/ETCS-tason 3 tuotteiden 
kehityksessä sekä kansainvälisissä rautatieliikenteen hallintaan liittyvissä hankkeissa 
(mm. Shift2Rail). Seuraavissa kappaleissa esitetyt asiat liittyvät pääasiassa Alstomin 
ja Thalesin toimittamiin kommentteihin sekä yleiseen markkinatilannetietoisuuteen, 
joka alan julkaisujen perusteella on muodostunut.  
 
Kyselyn ja kehityshankkeista saatujen lähtötietojen perusteella ERTMS/ETCS-tason 3 
järjestelmän kehitys on eriytynyt kahteen suuntaan. Toinen suunta pyrkii paranta-
maan ratakapasiteettia väestötiheillä vilkkaasti liikennöidyillä alueilla rakentamalla 
ns. ERTMS/ETCS-tason 2 ja 3 yhdistelmiä (mm. Hybridi L3). Toinen suunta pyrkii 
säästämään investointikustannuksissa ja rakentamaan satelliittipaikannukseen pe-
rustuvia kulunvalvontajärjestelmiä rataosille, joilla on suhteellisen vähän liikennettä 
(mm. ERTMS Regional). Kehityssuuntien tavoitteet ovat siis toisistaan poikkeavat, 
eikä kumpikaan kehityssuunnista sellaisenaan toimi kuten ERTMS/ETCS-tason 3 jär-
jestelmä on määritelmätasolla kuvattu.  
 
ERTMS/ETCS-tason 3 järjestelmä vaatisi ideaalitilanteessa toimiakseen suhteellisen 
rajallisen rataverkon ja homogeenisen liikennöintimallin. Lisäksi kaikki rajatulla rata-
verkolla liikennöitävä kalusto tulisi varustaa junan eheyden valvontajärjestelmällä. 
Markkinakyselyn perusteella ERTMS/ETCS-tason 3 järjestelmän, joka perustuu satel-
liittipaikannukseen ja koko vetokaluston kattavaan TIMS-varusteluun, katsottiin tällä 
hetkellä soveltuvan lähinnä suljetuille kaupunkiradoille tai kohorataverkoille.  
 
Tuotepuolella on markkinakartoituksen perusteella jo tarjontaa ERTMS/ETCS-tason 3 
kanssa yhteensopiville ERTMS/ETCS-tason 2 rata- ja veturilaitteille (esim. RBC ja ve-
turilaite). Kyselyn vastauksissa todettiin, että ERTMS/ETCS-tason 3 kehityksen hi-
dasteena ei ole niinkään tuotteiden kehitys tai saatavuus, vaan enemminkin alan toi-
mijoiden yhteisen tahtotilan ja eurooppalaisten eritelmien puute järjestelmän toimin-
nallisen kokonaisuuden ja rajapintamäärittelyjen tasolla. Kehityshankkeissa pyritään 
ratkaisemaan hyvin erilaisia ongelmia ja esimerkiksi vaatimukset koskien järjestel-
män luotettavuutta, junan eheyden valvonnan tarvetta ja vajaakäyttötilanteita poik-
keavat merkittävästi toisistaan, kun kyseessä on tiheään liikennöity kaupunkirata tai 
vähäliikenteinen tavaraliikenteen raide.  
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Markkinakyselyn perusteella Euroopassa on useita ERTS/ETCS-tason 3 kehitys-
projekteja käynnissä, joiden kokeiluvaihe on meneillään ja kaupallinen käyttö alka-
massa vuosien 2018–2020 aikana. ERTMS/ETCS-tason 3 tekniikkaan liittyviä kehitys-
projekteja on meneillään myös Australiassa, Aasiassa ja Afrikassa.   
 
Markkinakyselyn vastausten perusteella useat rataverkon haltijat ovat aktiivisia ja 
kiinnostuneita ERTMS/ETCS-tason 3 tekniikasta ja sen kehittymisestä. Liikenteen-
harjoittajien piirissä vastaavaa kiinnostusta ei kuitenkaan ole. Tason 3 tekniikka lisää 
kalustoon kohdistuvia kustannuksia, mutta ei tuo suoraan hyötyjä liikenteenharjoitta-
jalle. Liikenteenharjoittajien hyötyjä olisi mahdollista saavuttaa esimerkiksi ratamak-
sujen kautta kohdistamalla alempia ratamaksuja junille, jotka toimivat ERTMS/ETCS-
tasoilla 2 tai 3.   
 
Kyselyn perusteella junan eheyden valvontaan liittyviä ratkaisuja on jo olemassa, 
mutta tekniikat ovat vielä jossain määrin keskeneräisiä. Henkilöjunilla eheyden val-
vonta on usein mahdollista jo nykyisillä moottorijunakokoonpanoilla. Junille, joiden 
kokoonpano vaihtelee vaunukohtaisesti, esitettiin muutamia ratkaisuja. Thales esit-
tää kahta ratkaisua perustuen joko jarrujen valvontaan tai juna etu- ja takaosaan si-
joitettavien lähettimien käyttöön.  
 

4.2  Kustannukset 

Osana selvitystä on vertailtu ERTMS/ETCS-tasojen 1, 2 ja 3 kustannuksia. ERTMS/ 
ETCS-tasosta 3 ei ole vielä luotettavia kustannustietoja tekniikan kehitysvaiheen 
takia, mutta kustannusten on arvioitu olevan ratalaiteinvestointien osalta samaa 
suuruusluokkaa ERTMS/ETCS-tason 2 kustannusten kanssa. Sekä tasolla 2 että 3 
käytetään asetinlaitteiden lisäksi radiosuojastuskeskuksia sekä radioverkkoa tiedon-
siirtoon. ERTMS/ETCS-tasolla 3 on mahdollista säästää radanvarsinlaitteiden kustan-
nuksissa tasoon 2 verrattuna. Kustannushyöty koskee kuitenkin lähinnä rataosia, 
joilla radanvarsilaitteita ei ole ennestään käytössä. Vastaavasti tasolla 3 kalustoon 
kohdistuvat investoinnit ovat tasoa 2 suuremmat.  
 
Tason 2 rakentamiskustannukset on arvioitu 3-4 kertaa suuremmiksi kuin tason 1. 
ERTMS/ETCS-taso 2 edellyttää radiosuojastuskeskusten toteuttamista sekä tasoa 1 
laajempia asetinlaiteuudistuksia. Radiosuojastuskeskuksen ja veturin väliseen tie-
donsiirtoon käytetään GSM-R-verkkoa. ERTMS/ETCS-tasojen kustannusarvioita on 
esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5.  ERMTS/ETCS-tasojen 1 ja 2 sekä kulunvalvonnanveturilaitteen kustan-
nusarvioita (UIC 2011). 

 ERTMS/ETCS-
taso 1 (€/km kak-
siraiteinen rata) 

ERTMS/ETCS-
taso 2 (€/km kak-
siraiteinen rata) 

ERTMS/ETCS:n 
kulunvalvonnan 
veturilaite 
(€/junayksikkö) 

T/K 20 000 85 000 55 000 

Investointi 90 000 355 000 330 000 

Käytönaikaiset 
kustannukset 

15 000 155 000 55 000 

Elinkaarikustannus 125 000 590 000 440 000 
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Tuoreempia yksikköhintatietoja on esitetty myös Euroopan tilintarkastustuomio-
istuimen erityiskertomuksessa vuodelta 2017 (Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
2017). Kertomuksen mukaan ERTMS/ETCS-tason 2 kustannus radanvarsilaitteistolle 
on oheistöineen 1,44 M€/km. Arvio perustuu Tanskan ja Alankomaiden toteutuneisiin 
urakkahintoihin. Arvioituihin kokonaiskustannuksiin sisältyvät kaikki välttämättömät 
osatekijät, kuten turvalaitejärjestelmän kunnostaminen, järjestelmän suunnittelu, tes-
taus ja hyväksyntä, hankkeiden hallinta, televiestintään ja radiosuojastuskeskuksiin 
liittyvät investoinnit, henkilöstön koulutus ja uusiin tehtäviin siirtäminen sekä siirty-
män hallinnointi.  
 
Viimeisimpiä kustannustietoja on saatavilla norjalaiselta rataverkon haltijalta Bane 
NOR SF -valtionyhtiöltä, joka solmi keväällä 2018 sopimukset ERTMS/ETCS-tason 2 
uudistuksesta koko Norjan rataverkolle (noin 4200 km).  
 
Toimituksen kustannustietoina on mainittu 

• Siemensin ratalaitetoimitus (asetinlaitteet, radiosuojastuskeskukset ja 
ERTMS/ETCS-taso 2) 860 M€, 

• Thalesin liikenteenohjausjärjestelmä 70 M€ ja 
• Alstomin veturilaitepuitesopimus rautatieyrityksille 230 M€. 

 
Norjan hankintahinnoilla radanvarsilaitteiston ja liikenteenohjausjärjestelmän han-
kintakustannukseksi saadaan noin 0,22 M€/km. Hankinta sisältää osassa rataverkkoa 
myös ylläpitosopimuksen, osa ylläpitovastuusta jää rataverkon haltijalle. Osa hankin-
taan liittyvistä asennustöistä on tarkoitus tehdä tilaajatehtävinä. Edellä mainitut han-
kinnat ei sisällä GSM-R-radioverkon muutoksia, ne hankitaan erillisellä toimeksi-
annolla.  

Norjan kustannukset eivät ole suoraan verrannollisia Tanskan tai Euroopan tilintar-
kastustuomioistuimen arvioihin, jotka sisältävät myös kaikki oheisurakoiden kustan-
nukset. Norjan hankintahinnat ovat kuitenkin lähellä UIC:n vuonna 2011 kokoamia 
kustannuksia jossa kaksoisraidekilometrille arvioitu 0,59 M€ kustannus vastaa rata-
kilometreiksi muutettuna noin 0,30 M€/km kustannusta.  

Norjan rataverkon turvalaiteuudistuksen ja ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmän koko-
naiskustannuksiksi seuraavan 10 vuoden aikana on arvioitu 2 Mrd. euroa (Railway 
PRO 2018). Hankkeen kokonaiskustannusarvion perusteella Norjan rataverkon junien 
kulunvalvontauudistuksen hinta on noin 0,475 M€/km.  
 
4.2.1  Radioverkon kustannukset 

Tällä hetkellä raideliikenteen viestinnässä tulee käyttää YTEn mukaan GSM-R-
erillisverkkoa. Suomessa kyseistä verkkoa ollaan kuitenkin parhaillaan purkamassa 
yhteentoimivuusongelmien ja taajuusalueiden häiriöiden takia. Toistaiseksi Suomes-
sa siirrytään asiaan myönnetyllä derogaatiolla käyttämään raideliikenteen puhevies-
tinnässä viranomaisille tarkoitettua VIRVE-verkkoa. Seuraavan sukupolven raidelii-
kenteen radioverkkoratkaisun määrittelytyö ja valmistelu ovat meneillään EU-tasolla. 
Ratkaisuja seuraavasta verkkotekniikasta on kuitenkin odotettavissa aikaisintaan 
vuonna 2020. Mikäli uuden sukupolven ratkaisu on nykyisen kaltainen erillisverkko, 
sen investointikustannuksiksi on Suomen rataverkon osalta arvioitu 200 M€ (Liiken-
neviraston alustavien laskelmien mukaan).  

Radioverkosta aiheutuu myös käytönaikaisia kustannuksia. Radioverkon ylläpito- ja 
tiedonsiirtokustannukset näkyvät taulukossa 4 ERTMS/ETCS-järjestelmä tason 2 suu-
rempina käytönaikaisina kustannuksina.  
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5  Satelliittipaikannuksen hyödyntäminen 

5.1  Yksityisyyden suoja 

Seuraavassa osiossa esitellään erilaisia ajatuksia ja tapoja hyödyntää satelliitti-
paikannustietoja rajoittumatta yksistään raideliikenteen sovelluksiin. Yksi keskei-
simmistä ratkaistavista ongelmista laajassa satelliittipaikannustietojen hyödyntämi-
sessä ovat yksityisyyden suojaan liittyvät ongelmat. Tietoja laajasti yksittäisiltä satel-
liittidataa käyttäviltä henkilöiltä/laitteilta keräämällä voidaan saada valtavasti dataa, 
josta on mahdollisuuksia data-analyysin keinoin saada merkittävää tietopääomaa 
yleiseen ja yksityiseen käyttöön. Henkilötietoina pidettävien paikkatietojen osalta on 
huolehdittava tarkasti yksityisyyden suojasta ja siihen liittyvistä laillisista rajoitteista. 
Data-analyysejä tehtäessä on haastavaa luoda pysyvät mekanismit suojaamaan yksit-
täisen käyttäjän tietojen yksityisyyttä. On ymmärrettävää, että asia herättää huolta. 
Usein käyttäjä voi hyötyä hänestä kerättävästä paikkatiedosta, mutta ongelmia saat-
taa syntyä, mikäli käyttäjiä ei avoimesti valisteta heistä kerättävästä tiedosta ja sen 
käytöstä. Laajasti kerättävä paikkatieto voi mahdollistaa myös ulkopuoliset väärin-
käytöt, jos tietoturvaan ei suhtauduta riittävällä tarkkuudella.  
 
Jäykät normit voivat osaltaan vaikeuttaa yksityisen sektorin innovaatioiden käyttöön-
ottoa. Jäykkien normien jättämä kapea liikkumavara voi vaikuttaa innovaatiotoimin-
nan hidastumisen kautta yleisen kilpailukyvyn laskuun. Ympäristöministeriön selvi-
tyksen mukaan (Korpisaari 2018) mahdollisuudet olemassa olevien paikkatietojen 
tehokkaampaan hyödyntämiseen parantuisivat, jos asiaa harkittaisiin kokonaisuutena 
ja säädettäisiin niiden nykyistä helpommin toteutuvin edellytyksin tapahtuvasta luo-
vuttamisesta sekä muusta käsittelystä erillislailla. Ympäristöministeriön selvityksen 
mukaan nykyisen julkisuuslain luovutusrajoitus tekee henkilötiedoiksi luokiteltavien 
mutta sinällään julkisten paikkatietojen hyödyntämisestä vaikeaa, joka tekee monien 
uusien paikkatietoihin pohjaavien palveluiden kehittämisestä tarpeettoman hankalaa. 
Epäsuorien henkilötietojen luovuttaminen helpottaisi innovatiivisten ratkaisujen saa-
pumista markkinoille. Paikkatietodatan parempi hyödynnettävyys voi synnyttää uu-
denlaista liiketoimintaa ja parantaa tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia laajasti 
yhteiskunnassa.  
 
Juuri voimaan astuneessa uudessa EU:n tietosuoja-asetuksessa (Komission päätös 
2016/679/EU), jossa pyritään selventämään kuluttajain ja yritysten oikeuksia ja vas-
tuita tietokantojen käytössä. Asetuksella pyritään luomaan kehystä, jonka puitteissa 
suurten tietokantojen kerääminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa järkevöityy. 
Edellytys on, että tietoja hyödynnettäessä henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot 
korvataan keinotekoisilla tunnisteilla. 
 

5.2  Turvallisuus 

Rautatieliikenne on turvallisuuskriittisenä alana hyvin normatiivinen. Alalle tulevat 
tuotteet käyvät läpi perusteellisen turvallisuusluokittelumäärittelyn SIL, joka luokitte-
lee laitteen riskiluokan. Saadakseen SIL-luokituksen laitteen on läpäistävä rautateille 
käytössä olevien standardien (esim. EN 50126, EN 50128 ja EN 50129) mukaiset jär-
jestelmä- ja laitteistotestit. Testeissä tehdään vikaantumislaskenta, jossa analysoi-
daan todennäköisyys turvatoiminnon vikaantumiselle (Sundquist 2011). SIL-taso 1 on 
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matalin ja SIL-taso 4 on korkein. Rautateillä perinteisesti pidetään korkeaa SIL-tasoa 
käytön edellytyksenä. Korkeimpien SIL-tasojen todentaminen vaatii valtavasti työtä 
ja pääomaa. Edellytys korkeasta SIL-luokituksesta hankaloittaa uusien innovaatioi-
den markkinoille pääsemistä ja vähentää tuotekehitykseen sijoitettavia panoksia 
markkinoille pääsyn ollessa raskaan prosessin takana. Kevennetyt turvallisuusmenet-
telyt voisivat kiihdyttää kehitystoimintaa ja nopeuttaa innovaatioiden markkinoille 
pääsyä perinteisesti hitaasti liikkuvalla rautatiealalla. 
 
Rautatie on liikennöintimuotona äärimmäisen turvallinen. Liikuttua kilometriä kohden 
junaonnettomuuksissa kuolee ihmisiä huomattavasti esimerkiksi henkilöauto- tai 
bussiliikennettä vähemmän (Eurostat 2017). Tästä näkökulmasta korkeat SIL-
vaatimukset ovat toimineet, mutta korkeat turvallisuusvaatimukset aiheuttavat myös 
kustannuksia, jotka siirtyvät lopulta radankäyttäjille. Korkeammat kustannukset las-
kevat raideliikenteen kilpailukykyä, vähentävät alalle tulevia investointeja ja välilli-
sesti siirtävät liikkujia kilpailevien vähemmän turvallisten ja saastuttavampien liiken-
nöintimuotojen piiriin. Näin ajateltuna korkea raideturvallisuus nakertaa raideliiken-
teen kilpailukykyä vaarallisempiin liikkumismuotoihin verrattuna.   
 
Rautatiemaailman toimintaympäristöä määrittää ankara vastuun periaate, joka on 
tuottamuksesta riippumatonta vastuuta. Suomalaisessa oikeuskäytännössä ankaran 
vastuun alla toimittaessa tietyt vahingot tulee korvata, vaikka vahinko ei olisi aiheu-
tunut varsinaisesta laiminlyönnistä. Raideliikennevastuulaissa (113/1999) määritel-
lään korvattavaksi ratainfran viasta, kunnosta tai ohjauksesta tapahtuvista virheistä 
aiheutuneet vahingot. Ankaraa vastuuta perustellaan, sillä että vahinkoa kärsineellä 
ei välttämättä ole mahdollisuutta vaikuttaa vaaraan tai vahinkoon. Ankaran vastuun 
alaisen vahingon aiheutumisen syytä on yleensä vaikea määrittää kiistattomasti. Mie-
lenkiintoista pohdittavaa on, miten lakia sovelletaan siirryttäessä monitoimijaympä-
ristöön rautatiemaailmassa ja miten laajasti ankaran vastuun periaatetta noudate-
taan mahdollisissa yritysten välisissä vahinkotilanteissa. Uusien teknologioiden ke-
hittyessä rautatiealan käyttöön joutuu rataverkonhaltija punnitsemaan riskejä ja vas-
tuukysymyksiä tuotaessa rautateille uutta turvallisuuskriittistä teknologiaa. Vanhojen 
turvallisuusstandardien ehdoton soveltaminen voi hidastaa tai estää toimivien ratkai-
sujen markkinoille pääsemistä.  
 

5.3  Innovaatioaihioita 

Satelliittipaikannuspohjaisten liikkumistietojen yhdistäminen avoimen datan tietoi-
hin mahdollistaa kehittyneet massadata-analyysit (engl. big data), joiden avulla voi-
daan saada tarkkaa tilannekuvaa liikennöinnin pullonkauloista, ennakoitavista kun-
nossapitotarpeista ja turvallisuudesta. Kehittyneet analyysit mahdollistavat uusia 
liiketoimintoja ja avaavat tietä sujuvammalle, kustannustehokkaammalle ja turvalli-
semmalle liikenteelle.  
 
Keskeisiä liikenteeseen liittyviä satelliittipaikannusta hyödyntäviä innovaatiotavoit-
teita voi hahmotella turvallisuuden parantamisesta, tehokkuuden edistämisestä, ka-
pasiteetin nostamisesta ja palvelutoiminnan parantamisesta.  
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5.3.1  Ratatyöt 

Rautateillä tehtävien ratatöiden hallintaan otetaan vuoden 2018 aikana käyttöön 
RUMA-mobiilialusta, joka tuo reaaliaikaisen paikkatiedon ratatyön ja liikenteen-
ohjauksen välille. Sovellus on ensimmäisiä konkreettisia operatiivisen työn tukena 
toimivia satelliittipaikannustietoa hyödyntäviä sovelluksia. Suuren tekijäjoukon kes-
kitetty sijaintien hallinta mahdollistaa ryhmän paikkatiedonvalvonnan ja parantaa 
konkreettisesti radalla tehtävien töiden turvallisuutta. RUMA-alustan jatkokehitys luo 
monipuolisia mahdollisuuksia satelliittipaikannustietojen hyödyntämiseen ratatöiden 
apuna. 
 
5.3.2  Tasoristeykset 

Tasoristeykset ovat kriittisiä turvallisuuskohteita. Turvallisuuden näkökulmasta 
ongelmallisia tasoristeyksiä on Suomessa runsaasti ja niiden poistaminen vaatisi 
merkittäviä taloudellisia investointeja. Raiteilla liikkuvien yksiköiden sijainnin seu-
ranta satelliittipohjaisesti mahdollistaa junan lähestymisestä varoittamisen suoraan 
esimerkiksi maantietä pitkin tasoristeykseen saapuvan auton navigaattoriin. 
Menetelmän riskinä on tiellä liikkujan tarkkaavuuden herpaantuminen tasoristeyksen 
kohdalla, kun luottamus varoittavan järjestelmän toimintaan kasvaa liian suureksi. 
Poikkeustilanteissa järjestelmät eivät kuitenkaan toimi, joten tiellä liikkuja ei voi 
jättää varovaisen ylittämisen vastuuta yksin sovelluksien vastuulle. Kuvassa 17 on 
esitetty matkapuhelinsovellus ProX (Proxion 2018), joka huomauttaa käyttäjää lähes-
tyvästä vartioimattomasta tasoristeyksestä. Sovellus hyödyntää Liikenneviraston 
tarjoamaa avointa dataa muun muassa risteyksien karttasijainnin määrittämiseen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17.  ProX-sovellus varoittaa tielläliikkujaa vartioimattomista tasoristeyksistä 
(kuvakaappaus ProX-sovelluksesta). 
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5.3.3  Liikennevirtojen ohjaaminen 

GNSS-pohjainen autojen seuranta voisi mahdollistaa merkittäviä muutoksia liiken-
nöinnin sujuvoittamisessa. Maailman siirtyessä yksityisautoiluun pohjautuvista 
liikkumismallista kohti muun tyyppisiä ajoneuvojen omistamis- ja automaattisen 
liikkumisen malleja voidaan myös nähdä polku, jossa suojattu reaaliaikainen tiedon 
jakaminen yksittäisen auton sijainnista ei loukkaa yksityisyyden suojaa. Tämä 
mahdollistaisi keskitetyn liikennevirtojen ohjaamisen optimaalisille reiteille ja 
esimerkiksi liikennettä ohjaavien turvalaitteiden, kuten liikennevalojen, keskitetyn 
ohjauksen liikennevirtojen mukaan laajemmin kuin nykyiset induktioon pohjaavat 
automaattiset liikennevalot.  
 
5.3.4  Anturien tuottaman tiedon hyödyntäminen 

Autoihin ja muihin kulkuneuvoihin sijoitettavien anturien määrän jatkuvasti kasvaes-
sa niiden tuottamaa tietoa voitaisiin hyödyntää myös paikkatietopohjaisesti. Mikäli 
kulkuneuvon anturien tuottamat tiedot yhdistetään paikkatietoon, voitaisiin tieto-
massaa jalostaa esimerkiksi tiestön kunnon tulkitsemiseen (esim. nopeusrajoitusten 
säätäminen), kunnossapitotoimien kohdistamiseen ja perusparannushankkeiden 
valmisteluun ja tuottavuuslaskelmiin. Analyysi tulisi tehdä suuria tietokantoja käyt-

tämällä, jotta johtopäätökset ovat luotettavia, mutta tiedon ei tarvitse kattavuudel-
taan olla välttämättä korkea, jotta saadaan yleistetty kuva liikennöinnin tasosta yksit-
täisellä liikennealueella. 
 
5.3.5  Paikkatietopohjaiset optimointimallit 

Paikkatietoon pohjautuvien optimointimallien monistaminen lukuisiin logistiikka-
toimintojen tarpeisiin mahdollistaisi logistiikkaketjujen merkittävän tehostamisen. 
Esimerkiksi pelastuslaitoksien tehtävien jako ja optimointi pohjautuvat pelastus-
yksiköiden sijainteihin ja tehtävien kiireellisyysluokitteluun. Tämän kaltaiset paikka-
tietoon pohjaavat optimointimallit olisivat sovellettavissa moniin yksityisen sektorin 
logistiikkatarpeisiin tavarantoimituksesta ja taksiliikenteestä myös muuhun palvelun-
tarjontaan esimerkiksi vanhustenhoidon kotikäyntien optimointiin. 
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6  Johtopäätökset 

Tämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia hyödyntää satelliitti-
paikannusta junien kulunvalvontajärjestelmässä Suomessa. Suomen rataverkon ju-
nien kulunvalvontajärjestelmä on teknistaloudellisista ja poliittisista syistä uudistet-
tava yleiseurooppalaiseksi ERTMS/ETCS-järjestelmäksi 2020-2030-lukujen aikana.  
 
ERTMS/ETCS-järjestelmästä on olemassa kolme eri toteutustasoa. Toteutustasoista 
ensimmäinen, ERTMS/ETCS-taso 1, vastaa toimintaperiaatteiltaan Suomen nykyistä 
junien kulunvalvontajärjestelmää. ERTMS/ETCS-tasolla 1 tieto ratalaitteiden ja junien 
välillä siirtyy pistemäisesti. Toteutustasoilla 2 ja 3 junien kulunvalvonta on jatkuvaa ja 
mahdollistaa rataverkon kapasiteetin tehokkaamman käytön. Tasoilla 2 ja 3 tiedon-
siirtoon käytetään radioverkkoa. Tasolla 3 junien kulunvalvontaa voidaan lisäksi täy-
dentää satelliittipaikannukseen perustuvalla tekniikalla. Paikannus mahdollistaa ju-
nien liikennöinnin lähempänä toisiaan, joka parantaa ratakapasiteettia. Kun junan 
sijaintia ei määritetä perinteisillä radan vapaanaolonvalvonnan laitteilla, on junan 
eheyttä pystyttävä valvomaan junaan asennetulla laitteistolla, joiden tekniikka on vie-
lä kehitysasteella.  
 
ERTMS/ETCS-tason 1 järjestelmä on mahdollista toteuttaa suurimpaan osaan Suo-
men rataverkon nykyisistä asetinlaitteista. ERTMS/ETCS-tason 2 ja 3 järjestelmät 
vaativat mittavia investointeja rataverkon haltijalta sekä asetinlaitekannan uusimi-
seen että asetinlaitteiden yhteyteen rakennettaviin radiosuojastuskeskuksiin ja yh-
teentoimivaan dataradioverkkoon. Tasolla 3 radanvarren laitteista, kuten opastimista 
ja radan vapaanaolonvalvonnan tekniikasta, voidaan pitkällä tähtäimellä luopua ja 
saavuttaa näin säästöjä investointi- ja ylläpitokustannuksissa. Radanvarren laitteis-
ton väheneminen ei kuitenkaan tarkoita nopeita säästöjä, sillä ensin vaaditaan mitta-
via investointeja muuhun laitekantaan. ERTMS/ETCS-järjestelmän tasolla 3 vapaan-
olonvalvonnan vastuun siirtyessä ratalaitteilta vetokalustoon, kohdistuu myös kalus-
toon lisää kustannuksia.  
 
ERTMS/ETCS-tasoilla 2 ja 3 koko rataverkon kattava radioverkko on merkittävässä 
roolissa. Nykyisen ERTMS/ETCS-vaatimukset määrittelevät viestintä- ja tiedonsiirto-
tekniikaksi GSM-R-verkon. Tästä tekniikasta on kuitenkin tulossa vanhentunutta seu-
raavan vuosikymmenen lopussa. Suomessa on jo jouduttu raideliikenteen puhevies-
tinnässä siirtymään GSM-R-verkosta VIRVE-verkkoon vierekkäisistä taajuuskaistoista 
aiheutuvien häiriöiden vuoksi. ERA on aloittanut Evora-projektin ja UIC FRMCS-
projektin. Projektien tavoitteena on muuttaa yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä 
siten, että raideliikenteen dataradioviestiliikenteessä voidaan aikanaan käyttää eri 
viestintätekniikoita kuten julkisia ja kaupallisia verkkoja nykyisten erillisverkkojen 
sijaan. 
 
ERTMS/ETCS-tasolla 3 on rataelementteihin perustuvan paikannuksen sijaan 
mahdollista käyttää satelliittipaikannusta. Satelliittipaikannusta on koekäytetty 
muutamissa projekteissa onnistuneesti, mutta suuremmassa mittakaavassa se on 
raideliikenteen näkökulmasta vielä kehittymätön ja jäsentymätön. ERTMS/ETCS-
tason 3 järjestelmää on kehitetty sekä tiheästi liikennöidyille kaupunkiraiteille että 
harvaan liikennöidyille tavaraliikenteen radoille. Kaupunkiradoilla tason 3 järjestel-
mällä pyritään parantamaan kapasiteettia ja mahdollistamaan junien perättäinen 
tiheämpi liikennöinti. Harvaan liikennöidyillä radoilla tason 3 tekniikalla pyritään 
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ensisijaisesti ratalaitekannan vähentämiseen ja turvalaitteilla varustamattomien 
rataosien investointisäästöihin.  
 
Satelliittipaikannuksen taso Euroopassa ja Suomessa paranee Euroopan oman Gali-
leo-satelliittikonstellaation myötä, joka parantaa sekä paikannuksen saatavuutta että 
luotettavuutta, mm. erilaisten satelliittipaikannuksen korjausmenetelmien avulla. 
Paikannuskorjauspalveluita on saatavana niin eurooppalaisista kuin kansallisista tu-
kiasemaverkoista. GPS- ja Galileo-satelliittien tarjoamaa paikannustietoa parantava 
eurooppalainen palvelu EGNOS pystyy tulevaisuudessa paremmin korjaamaan pai-
kannustietoja Suomen satelliittiteknisesti haastavilla korkeilla leveyspiireillä Kuusa-
moon rakennettavan maa-aseman ansiosta. Lisäksi Suomessa on kansallisia paikan-
nuskorjauspalvelua tarjoavia tahoja, joiden avulla on mahdollista päästä raideliiken-
teen kannalta riittäviin paikannustarkkuuksiin.  
 
ERMTS/ETCS-tason 3 kehitys liittyy isossa kuvassa koko raideliikenteen teknologiaa 
koskevaan uudistustarpeeseen. Raideliikenteen toimijoiden olisi pystyttävä vastaa-
maan maantieliikenteen digitalisaation nopeaan kehittymiseen ja löytämään keinoja 
raideliikenteen tehostamiseksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Euroopassa on me-
neillään useita hankkeita ja yhteisyrityksiä, joilla pyritään edistämään kehittyneiden 
teknologioiden hyödyntämistä raideliikenteen sovelluksissa, ja siten tukemaan eu-
rooppalaisen raideteollisuuden kilpailukykyä. Toisaalta uusien tekniikoiden käyt-
töönottoa hidastaa raskas sääntely ja raideliikenteessä käytettävien tekniikoiden tiu-
kat turvallisuustasovaatimukset.  
 
Harkittaessa ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmän käyttöönottoa Suomessa, tuli-
si tarkastella sen soveltuvuutta Suomen rataverkon ominaisuuksiin, liikennemääriin 
ja liikennemuotoihin. Suomen rataverkosta suurin osa on yksiraiteisia sekaliikennera-
toja, joilla liikennöi sekä hitaita tavaraliikenteen junia että nopeita henkilöjunia. Sel-
vityksen perusteella ERTMS/ETCS-tason 3 tekniikalla saavutetaan parhaat hyödyt 
tiheästi rakennetuilla alueilla, joilla ei ole fyysistä mahdollisuutta laajentaa rautatie-
alueita nykyisestä, mutta henkilö- ja tavaraliikenteen kasvu edellyttää nykyistä tehok-
kaampaa liikennettä. ERTMS/ETCS-tason 3 tekniikalla on mahdollista parantaa kapa-
siteettia etenkin homogeenisessa kaupunkiratamaisessa liikennöintimallissa. Suo-
messa tarpeet tällaiselle tiheälle liikenteelle ovat hyvin vähäiset rajoittuen lähinnä 
pääkaupunkiseudun lähiliikenteeseen. Liikennemäärät ovat siten oleellisesti vähäi-
semmät kuin tiheästi asutuissa Keski-Euroopan valtioissa, joissa monet kaupungit 
ovat lisäksi huomattavasti tiiviimmin rakennettuja kuin Suomessa ja tarve tehokkai-
siin kuljetusmuotoihin on Suomea suurempi. Vähäliikenteisille radoille tarkoitetut 
ERTMS/ETCS-tason 3 ratkaisuja voitaisiin harkita Suomessa rataosille, joilla on pel-
kästään tavaraliikennettä, eikä esimerkiksi junien eheyden valvonnalle ole kapasitee-
tin puolesta välitöntä tarvetta. Kaupallisessa mielessä tällaisia rataosia on kuitenkin 
vähän, eikä ERTMS/ETCS-järjestelmänä tällöin tuo merkittävää etua nykyisiin käytän-
töihin verrattuna. Pitkällä tähtäimellä paikantamisteknologian kehittyessä ja liiken-
nemäärien mahdollisesti kasvaessa satelliittipohjaisten ratkaisujen käyttäminen ja 
jatkuvatoiminen junien kulunvalvonta on kuitenkin mahdollinen kehityssuunta myös 
Suomessa. Eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä toteutetaan rautatie-
yrityksien tarpeisin huomioiden radanpidon taloudellisuus ja raideliikenteen suju-
vuus. 
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GNSS-hankkeiden tiekartta

E-GNSS IN RAIL 
Signalling ROADMAP

2015 2016 2017 2018 2019 2020
The European GNSS Agency is working together with rail and space industry stakeholders to enable the use of satellite-based positioning for railway signalling
At the heart of this multi-stakeholder initiative lies the European Train Control System (ETCS), which is now being adopted both in Europe and beyond, as one of the components of the European 
Rail Traffic Management System (ERTMS). At present, in ETCS the positioning of the train is based on “balise”, a physical element 
mounted at specific intervals along the railway track. The goal is to ensure that wherever possible, the physical balises can be 
replaced by virtual ones, based on precise, GNSS-based positioning without any operational or safety implications on the ETCS. 
The roadmap below summarises the main projects currently running and planned, as well as the involvement of the various 
stakeholders interested to achieve the objective of E-GNSS enabled ETCS together with the GSA.

GSA

GSA Activities 
H2020

GSA Activities 
Fundamental Elements

ESA Activities

Industry / External 
Stakeholders

ERA & Industry with 
external GSA Support

Establish a 
collaboration 
platform between 
DG MOVE and 
DG GROW to 
support E-GNSS 
inclusion in ERTMS

Performance tests in frame of R&D and joint 
activities with UNISIG (H2020 2nd call STARS):
• Definition of railway environment regarding 

future use of E-GNSS
• Validation of E-GNSS performance in 

georefenced rail environment (focus on EGNOS 
& integrity)

• Analysis of multipath and its impact on safety

Finalisation of 
user requirements 

on GNSS receiver

Finalisation of train 
positioning subsystem 
architecture using GNSS

Implementation 
of technical 
solution 
into ERTMS 
specifications

DG GROW/
DG MOVE

Support UNISIG, Next Generation Train Control & S2R activities from GNSS perspective through H2020, consultancy and involvement of experts and institutions from GNSS fields 
(ESA, JRC, ESSP…)

GSA/ERA

Support GNSS and Rail stakeholders in coordination with GSA in the field of user requirements, architecture and system concept design, and laboratory testing, especially in 
connection with receiver development

ESA

Unisig
Unisig/
Rail Sector ERA/Unisig

Verification of E-GNSS suitability for safety railway application in the 
Low-density line scenario

ERSAT

Certification

Development of the rail 
certification roadmap

NGTC
Definition and quantification of GNSS 
parameters relevant for the signalling 
application in railway environment

SHIFT2RAIL IP 2
Finalisation of GNSS-based Train Positioning architecture

Implementation of the certification roadmap, opening doors to potential certification 
of GNSS components of the train positioning subsystem in collaboration with the ERA

Receiver 
Development

   GSA Fundamental Elements 
programme -Receiver 

development

GalorOI/SATloc

Testbed setup and development of methodology for evaluation of 
GNSS performance 

Development of railway GNSS receiver chain technology enabler to support 
receiver testing and algorithm validation

Simulation Testbed

Provision of technical support 
regarding receiver testing and 
development

CBA
Based on pre-final technical solution 
and operational scenarios (GSA SC)

Availability 
of GNSS 
enabled and 
certifiable train 
positioning 
system for 

ERTMS

3INSAT
Demonstration of SatNav & 
SatCom use on Low-density lines

International collaboration project to develop a Railway 
High Integrity Navigation Overlay System for rail

Rhinos
Application oriented H2020 
projects in 3rd / 4th call

H2020

STARS
The assessment of the E-GNSS performances achievable in the railway environment 

with the determination of the applicable requirements for the positioning system 
as well as the necessary evolutions of E-GNSS services and ERTMS/ETCS functions

Published: August 2016

Definition of concept, architecture and 
demonstration of potential E-GNSS application in rail
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Taulukko 1. Kuvissa 10 ja 11 käytettyjä lyhenteitä vastaavat paikkojen nimet.  
Uudet asemat korostettu vihreällä (26 kpl). 
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