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Tiivistelmä
Siirryttäessä ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmään sanomasuunnittelun
merkitys korostuu, sillä veturille välitetään aiempaa enemmän tietoa. Erityisesti
korkeammilla ERTMS/ETCS-tasoilla ajolupaan liittyvä suunnittelu on tärkeässä
roolissa, jos rataverkolla ei ole kiinteitä opastimia varmistamassa turvallisuutta.
Viestejä ja sanomia voidaan välittää ERTMS/ETCS-järjestelmässä tasolla 1 pistemäisesti eurobaliiseilla ja tasolla 2 jatkuvatoimisesti FRMCS-dataradioverkolla radiosuojastuskeskuksen kautta.
Sanomasuunnittelussa kriittistä on määrittää jokaiseen tilanteeseen sopiva sanoma tai viesti ja tämän sisältö. Osa tiedoista voidaan välittää ainoastaan eurobaliisilla, jolloin myös viestien ja sanomien välitystapaan kiinnitetään huomiota.
Baliisin kautta välitettävä sanoma koostuu viesteistä, jotka koostuvat paketeista, joiden sisällä on muuttujia. Radiosuojastuskeskuksen kautta veturilaitteelle välitetään viestejä, joihin kuuluvat viestin omat muuttujat ja mahdollisesti
mukana välitettävät paketit. On huomioitava, että kaikkia paketteja ei voida välittää kaikilla viesteillä, joillain viesteillä ei voida välittää mitään paketteja ja
eräät viestit ja paketit ovat määritelty pakollisiksi yhdistelmiksi.

Väyläviraston julkaisuja 2/2021

4

Preliminär utredning om ERTMS/ETCS-systemets meddelanden. Trafikledsverket.
Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 2/2021. 162 sidor. ISSN 2490-0745,
ISBN 978-952-317-837-3.

Sammandrag
Vid övergången till ERTMS/ETCS-tågkontrollsystemet accentueras betydelsen
av telegramplanering, eftersom mer information än tidigare förmedlas till loken.
I synnerhet på högre ERTMS/ETCS-nivåer spelar planeringen i anknytning till
körtillstånd en viktig roll, om det i bannätet inte finns fast signalering för att
garantera säkerheten. Signaler och meddelanden kan förmedlas punktmässigt
med eurobaliser i ERTMS/ETCS-systemet på nivå 1 och kontinuerligt över
FRMCS-dataradionätet via en radioblockcentral på nivå 2.
I telegramplaneringen är det kritiskt att definiera de telegram eller de signaler
vilka lämpar sig för varje situation och innehållet i dessa. En del av uppgifterna
kan förmedlas enbart med en eurobalis, då uppmärksamhet ska riktas också mot
förmedlingssättet för signaler och telegram.
Ett telegram som förmedlas via en balis utgörs av signaler, som består av paket
med variabler inuti. Via en radioblockcentral förmedlas signaler till lokanordningen, vilka omfattar signalens egna variabler och eventuellt paket som
ska förmedlas på samma gång. Det ska observeras att alla paket inte kan
förmedlas med alla signaler, att det med vissa signaler inte är möjligt att
förmedla paket alls och att vissa signaler och paket har definierats som
obligatoriska kombinationer.

Väyläviraston julkaisuja 2/2021

5

Preliminary report on ERTMS/ETCS system messages. Finnish Transport Infrastructure
Agency. Helsinki 2021. Publications of the FTIA 2/2021. 162 pages. ISSN 2490-0745, ISBN
978-952-317-837-3.

Abstract
The transition to the ERTMS/ETCS control system will highlight the importance
of message design, as more information will be passed on to the on-board unit.
Particularly on the higher ERTMS/ETCS levels, design related to movement
authority plays an important role if the rail network does not have fixed
signalling to ensure safety. Telegrams and messages may be transmitted at
certain points in the ERTMS/ETCS system on level 1 with Eurobalises and
continuously on level 2 over a FRMCS data radio network via a radio block centre.
In message design, it is critical to specify the appropriate message or telegram
and its content for each situation. Some of the information can only be transmitted with a Eurobalise, which also draws attention to the way in which
telegrams and messages are transmitted.
The message transmitted through a balise is made up of telegrams consisting of
packets with variables. Through the radio block centre, telegrams are transmitted to the on-board unit, including the telegram’s variables and any packets
to be transmitted along with the telegram. It should be noted that not all packets
can be forwarded with all telegrams, some telegrams cannot be used for
forwarding any packets, and some telegrams and packets are determined as
mandatory combinations.
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Esipuhe
Väylävirasto on valmistellut eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän ja sen eurooppalaisen junakulunvalvontajärjestelmän eli ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöönottovalmiutta monenlaisille selvityksillä jo 00- ja 10-luvuilla.
Tämä esiselvitys keskittyy ERTMS/ETCS-järjestelmien sanomiin ja niiden paketteihin, joita voidaan välittää vetokaluston ERTMS/ETCS-veturilaitteisiin joko pistemäisesti eurobaliiseilla tai jatkuvatoimisesti FRMCS-dataradioverkon kautta
asetinlaitteeseen kytketyn radiosuojastuskeskuksen välityksellä.
ERTMS/ETCS-järjestelmän mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti, kun
siitä otetaan kaikki irti sen omia ominaisuuksia hyödyntäen. Tämä julkaisu avaa
näitä ominaisuuksia suomeksi ja osaltaan lisää tietoisuutta järjestelmän mahdollisuuksista palvellen siten kotimaisen osaamisen kasvattamispyrkimyksiä.
ERTMS/ETCS-järjestelmä edistää yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta ja
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta, joten järjestelmän toiminallisuudet on
eurooppalaisittain harmonisoitu, eikä sitä räätälöidä kansallisesti, mutta sen
omainaisuuksien hyödyntämisessä tulee huomioida suomalaisen rautatieliikenteen tarpeet.
Selvitystyön projektiorganisaatioon kuuluivat:
Aki Härkönen
Väylävirasto
Lauri Aarnio
Proxion Plan Oy
Teppo Hulkko
Proxion Plan Oy
Jussi Nieminen
Proxion Plan Oy
Heidi Sunnari
Proxion Plan Oy
Aapo Tiilikainen
Proxion Plan Oy
Jarno Auvinen
Proxion Plan Oy
Helsingissä helmikuussa 2021
Väylävirasto
Radanpidon keskitetyt tehtävät -yksikkö
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Johdanto

Tässä dokumentissa käydään läpi ERTMS/ETCS-järjestelmän sanomien toteutuksen periaatteita, sanomien käyttöä, sanomien muodostamista sekä muuttujien, pakettien ja viestien sisältöä.
ERTMS/ETCS-järjestelmän toiminnallisuus tasolla 2 perustuu RBC-viesteihin,
joilla välitetään junayksikölle tietoa. ERTMS/ETCS-järjestelmän vaatimuksissa
viestien ja sanomien sisältö on määritelty paketti- ja muuttujakohtaisesti. Sanomien määrittely ja suunnittelu on keskeinen osa ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmän toteutusta ja toimintaa. ERTMS/ETCS- järjestelmän tasolla 2 tiedonsiirto toteutetaan radioverkolla sekä tasolla 1 baliisien kautta.
Tiedonsiirrossa tullaan käyttämään FRMCS-dataradioverkkoa, joka välittää
viestit asetinlaitteisiin kytketyn radiosuojastuskeskuksen välityksellä. Tavoitteena on rakentaa Suomeen yhteentoimiva kulunvalvontajärjestelmä, joka liittää Suomen yhtenäiseen eurooppalaiseen kulunvalvontajärjestelmään ja rautatiealueeseen. Jotta junat voivat liikennöidä rautatieverkolla tarvitaan merkinantojärjestelmä, jonka avulla rautatieliikennettä ohjataan turvallisesti ja pidetään
junat kokoajan erillään toisistaan. Turvallisuuden varmistamisessa kulunvalvontajärjestelmän viestit ja paketit ovat merkittävässä osassa.
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Määritelmät, symbolit ja lyhenteet

Termi / lyhenne

Alkuperäinen termi

Määritelmä

Ajolupa

Movement authority
(MA)

Ratalaitteilta veturilaitteelle välitetty lupa ajaa ajoluvan päätekohtaan saakka.

Akselipainoluokka

Axle Load Category

Juna kuuluu aina yhteen akselipainoluokkaan, joita ovat A, HS17, B1,
B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4, D4XL, E4
ja E5

Akselipainoprofiili

Axle Load Speed Profile (ASP)

Akselipainosta riippuva nopeusprofiili

Aluetunnus

Identity number of the
country or region

Aluetunnus on osa informaatiopisteen identiteettiä. Rataverkko jaetaan yhtenäisiin osiin
valtioiden rajojen ja (tarvittaessa)
valtion sisällä määriteltyjen rajojen mukaisesti. Kullakin osalla on
oma aluetunnuksensa. Paketeissa
käytetty NID_C-muuttuja viittaa
aluetunnukseen.

Asemointi

Repositioning

Asemointitoiminto mahdollistaa
ETCS-järjestelmän toiminnan tilanteissa, joissa asetinlaitteelta ei
välitetä ETCS-ratalaitteille yksiselitteistä tietoa asetetusta kulkutiestä.

Asemointipiste

Informaatiopiste, jota käytetään
ainoastaan asemointitarkoituksessa.
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Termi / lyhenne

Alkuperäinen termi

Määritelmä

Baliisin vakioviesti

Default telegram

Baliisin vakioviesti on kiinteästi
baliisiin koodattu viesti, jonka ohjattu baliisi välittää silloin, kun se
ei saa välitettävää viestiä koodaimelta. (ks. myös koodaimen vakioviesti)

Baliisiryhmä

Balise group

Baliisiryhmä koostuu 1-8 baliisista, joiden viestit muodostavat
yhden sanoman.

Baliisisanoma

Balise telegram

Baliisisanomat koostuvat informaatiopaketeista, joilla ETCS-ratalaitteet kommunikoivat ETCSveturilaitteen kanssa.

Baseline
Basic SSP

Järjestelmäversio
Basic Static Speed
Profile

Cant deficiency
SSP

Perusnopeusprofiili

Kallistuksen vajauksen nopeusprofiili

DMI

Driver Machine Interface

Kuljettajapaneeli

EBI

Emergency Brake Intervention

Hätäjarrutus

Edessä / takana

In rear of (edessä) / in
advance of (takana)

Termi, jolla kuvataan kahden eri
sijainnin suhdetta toisiinsa.
Edessä: Sijainti A on sijainnin B
edessä, kun tarkasteltavaan kulkusuuntaan kuljettaessa, sijainti A
ohitetaan ennen sijaintia B.
A

B
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Määritelmä
Takana: Sijainti A on sijainnin B takana, kun tarkasteltavaan kulkusuuntaan kuljettaessa, sijainti B
ohitetaan ennen sijaintia A.
B

A

Ennakkotieto

Infill

Baliisiryhmä voi välittää ennakkotietona samaa tietoa, jota kyseisen baliisiryhmän takana oleva
baliisiryhmä välittää. Ennakkotietoa annetaan ennakko- ja toistopisteillä.

EoA

End of Authority

Ajoluvan päätekohta

ERA

European Union
Agency for Railways

Euroopan unionin rautatievirasto

ERTMS

European Rail Traffic
Management System

ETCS + GSM-R tai muu tähän käyttöön hyväksytty radiojärjestelmä.
Eurooppalainen rautatieliikenteen
hallintajärjestelmä

ETCS

European Train Control System

Eurooppalainen junakulunvalvontajärjestelmä

Eurobaliisi

ETCS-järjestelmän baliisi

FRMCS

Future Railway Mobile
Communication System

Tulevaisuuden dataradioverkko

FRS

Functional Requirements Spesification

Toiminnallinen vaatimuseritelmä

FS

Full supervision

Täysvalvonta

Gamma-juna

Gamma train

Moottorijuna
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Termi / lyhenne

Alkuperäinen termi

GSM-R

Global System for Mo- Eurooppalainen digitaalinen matbile communications
kaviestinjärjestelmä, jossa on raufor railways
tatieominaisuudet mukana

GUI-käyrä

Guidance curve

Informaatiopiste

Määritelmä

Opastava käyrä, joka ohjaa kuljettajaa ennakoivaan ajoon.
Informaatiopiste on baliisiryhmä,
joka välittää informaatiota veturilaitteelle. Informaatiopiste on
yleisnimitys, joka kattaa kaikki eri
informaatiopistetyypit.

IS

Isolation

Ei toiminnassa

JKV

ATP-VR/RHK, National
Train Control System
in Finland

Junien kulunvalvonta

Junaluokka

Train category

Kallistuksen vajaus

Cant deficiency

Kallistuksen vajauksella tarkoitetaan sitä raiteen teoreettisen kallistuksen ja todellisen kallistuksen
välistä puuttuvaa kallistusta, joka
aiheuttaa poikittaiskiihtyvyyttä ulkokaarteeseen päin, kun kallistus
on teoreettista kallistusta pienempi.

Kaltevuusprofiili

Gradient profile

Radalla on kaltevuusprofiili, joka
määritellään jakamalla rata pituuskaltevuusosuuksiin

Ketjutettu baliisiryhmä

Balise group marked
as linked

Baliisiryhmä, jonka sanoman otsikko-osassa kerrotaan, että baliisiryhmä on ketjutettu (Q_LINK = 1)
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Termi / lyhenne

Alkuperäinen termi

Määritelmä

Ketjuttamaton
baliisiryhmä

Balise group marked
as unlinked

Baliisiryhmä, jonka sanoman otsikko-osassa kerrotaan, että baliisiryhmä on ketjuttamaton (Q_LINK
= 0)

Ketjutus

Linking

Ketjutuksen avulla veturilaitteelle
voidaan kertoa ennakkoon edessäpäin olevien baliisiryhmien sijainnit.

Ketjutustieto

Linking information

Ketjutustiedolla tarkoitetaan paketilla 5 annettua informaatiota.

Koodaimen vakioviesti

Viesti, jonka koodain välittää baliisille vikaantuessaan tai saadessaan ristiriitaisia ohjaustietoja
asetinlaitejärjestelmästä. (ks.
myös baliisin vakioviesti)

L1, L2, L3

Level 1, 2, 3

ETCS-taso 1, 2 tai 3

Lambda-juna

Lambda train

Veturivetoinen juna

LEU

Lineside Electronic
Unit

LEU-koodain eli ERTMS/ETCS-järjestelmän ratalaitekoodain.
Ratalaitekaappeihin hajautetut
koodaimet toimivat rajapintana
asetinlaitteen ja eurobaliisin välillä.

LOA

Limit of Authority

Ajoluvan päätepiste, kun sallittu
nopeus päätepisteellä on suurempi kuin nolla.

LS

Limited supervision

Osittain valvottu

LRBG

Last Relevant Balise
Group

Viimeksi luettu baliisiryhmä, jota
voidaan käyttää sijainnin määrittämisen referenssipisteenä veturilaitteen ja radanvarsilaitteiston
välillä tasolla 2.
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Termi / lyhenne

Alkuperäinen termi

Määritelmä

LX

Level crossing restriction

Tasoristeyksen nopeusrajoitus

Muu kansainvälinen junaluokka

Other international
train category

Muu kansainvälinen junaluokka
määräytyy ETCS-jarrulajin perusteella

Muuttuja

Variable

Viesteissä välitettävien informaatiopakettien osa.

NL

Non leading

Monikäyttö omalla kuljettajalla

NP

No power

Sähkötön

Ohjaamaton baliisi

Fixed balise

Baliisi, joka välittää aina samaa,
baliisiin kiinteästi ohjelmoitua informaatiota

Ohjattu baliisi

Switchable balise

Asetinlaitteen ohjaama baliisi, joka
voi lähettää myös vakioviestin

OS

On sight

Näkemäajo

Muun kansainvälisen junaluokan
nopeusprofiili

Other Specific SSP

Paikannus

Relocation

Paikannuksella informoidaan veturilaitetta yksikön tarkasta sijainnista

Paketti

Packet

Viesteissä välitettävän informaation osa, joka koostuu muuttujista.

Parametrit

Parameters

ETCS-järjestelmän kansalliset parametrit määrittävät mm. käytettäviä nopeuksia ja toimintoja kansallisesti määriteltyjen arvojen
mukaisesti
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Termi / lyhenne

Alkuperäinen termi

Määritelmä

PS

Passive shunting

Passiivinen vaihtotyö

PT

Post trip

Peräytys ohiajon jälkeen

Opastinpiste

Opastinpiste on pää-, suojastustai radio-opastimen baliisiryhmä

Rajoittavin nopeusprofiili

Most Restrictive
Speed Profile (MRSP)

Nopeusprofiili, jonka veturilaite
muodostaa yhdistämällä rajoittavimmat osat kaikista käytössä
olevista nopeusprofiileista.

RAMS

Reliability, availability,
maintainability and
safety

Toiminta- ja käyttövarmuus, kunnossapidettävyys ja turvallisuus

RBC

Radio Block Centre

Radiosuojastuskeskus

RV

Reversing

Pakeneminen

SB

Stand by

Valmius

SBI

Service Brake Intervention

Käyttöjarrutus

Seis ohi -toiminto

Override

Luvallinen Seis-opasteen ohitus

SF

System failure

Järjestelmävika

SH

Shunting

Vaihtotyö

SL

Sleeping

Monikäyttö apuveturina

SN

National System

Kansallinen

SP

Speed Profile

Nopeusprofiili

SR

Staff responsible

Kuljettajan vastuulla ajo
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Termi / lyhenne

Alkuperäinen termi

Määritelmä

STM

Specific Transmission
Module

Sovitustiedonsiirtomoduuli

Subset

UNISIGin vaatimuseritelmän osa

Suojattava kohta

Danger Point

Kulkutien päätekohdan jälkeinen
kohta, jonka yksikön etuosa voi
saavuttaa ilman vaaraa, vaikka yksikkö ohittaisi ajoluvan päätekohdan

Tavoitenopeus

Target speed

Suurin sallittu nopeus tavoitepisteessä

Toimintatila

Mode

Toimintatila määrittää, mitä informaatiota ja toimintoja voidaan välittää kuljettajan, ETCS-veturilaitteiston sekä -ratalaitteiden välillä

Toistopiste

TR

Toistopiste on baliisiryhmä, joka
välittää ennakkotietoa kohdassa,
jossa ei ole opastinta.
Trip

Train Type

Hätäjarrutus ohiajon jälkeen
Junakokoonpano. Veturilaitteelle
valmiiksi määritelty kokoonpano,
joka sisältää valmiit junatiedot.

TSR

Temporary Speed
Restriction

Tilapäinen nopeusrajoitus

Turvattava kohta

Supervised Location
(SvL)

Turvattava kohta voi olla ajoluvan
päätekohta tai ohiajovaran päätepiste, rajamerkki tai muu sijainti,
johon veturin keula saa ulottua
vaarantamatta viereisen raiteen
liikennöintiä.
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Termi / lyhenne

Alkuperäinen termi

Määritelmä

UN

Unfitted

Varustamaton alue

Valvontanopeus

Release speed

Nopeus, jolla ETCS sallii lähestyä
Seis-opastetta

Vauhtinousu

VBC

Raskaille tavarajunille sallitaan
hetkellinen junan suurimman sallitun nopeuden ylittäminen rataverkolla määrätyissä paikoissa.
Suomalaisen JKV-järjestelmän erikoisominaisuus.
Virtual Balise Cover

Virtuaalinen baliisinpeitto. VBCtoiminnolla voidaan peittää baliisin sanoma virtuaalisesti. VBC-toimintoa voidaan käyttää mm.
ETCS-rakennusalueella.
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3 Sanomasuunnittelu
Sanomasuunnittelun tarkoituksena on määrittää kuhunkin tilanteeseen sopivat
sanomat ja viestit sekä niiden sisällöt. Tasolla 2 toimittaessa on suunnittelussa
otettava huomioon viestien ja sanomien välitystapa. Suurin osa viesteistä välitetään asetinlaitteisiin kytkettävän radiosuojastuskeskuksen (engl. Radio Block
Center, RBC) avulla, mutta osa viesteistä voidaan välittää ainoastaan baliisisanomina.
Kulunvalvonta- ja asetinlaitejärjestelmien toimittajilla on omia toisistaan vaihtelevia prosessejaan sanomatiedon tuottamiseen. Sanomien sisältö on vaatimusmäärittelyn kautta yhdenmukaista, mutta käytettävät työkalut ja ohjelmistot sanomien tuottamiseen ovat toimittajakohtaisia. Osa toimittajista pyrkii hoitamaan koko toimitusketjun sisäisesti, ja toiset käyttävät sanomien suunnitteluun ulkopuolisia toimijoita. Sanomien toteutukseen liittyy myös niiden salaaminen. Salauksella pyritään rajoittamaan sanomatiedon käyttöä vääriin tarkoituksiin, mutta toisaalta myös rajaamaan sanomien toteutuksen ja ylläpidon markkinoita. Sanomien toteutus on turvallisuuskriittistä toimintaa. Turvallisuuskriittisyys ohjaa myös osaltaan hankintojen toteutusta ja niissä käytettäviä menetelmiä ja ohjelmistoja.
Tilaaja voi hankintavaiheessa määritellä miten suunnitteluprosessi halutaan toteuttaa. Sanomasuunnittelun toteuttaminen laitehankinnoista erillisenä prosessina mahdollistaa hankinnan pilkkomisen pienempiin osiin ja pienentää riskiä
jäädä riippuvaiseksi yhteen laitetoimittajaan. Hankinnan jakaminen pienempiin
osiin mahdollistaa myös osaamisen leviämisen laajemmalle, jolloin kyky hoitaa
kiireellisiä sanomasuunnittelun ylläpitotehtäviä on mahdollista hoitaa usean eri
toimijan kautta.
Sanomien rakentamisessa pyritään luomaan lähtötietojen puitteissa mahdollisimman toimivat ja turvalliset edellytykset operatiiviselle liikenteelle. Paikallisen liikennöinnin, liikennöintimallien sekä kapasiteetti- ja kalustovaatimusten
tuntemus on keskeinen taustatekijä onnistuneessa sanomasuunnittelussa. Hyvin suunnitellut sanomat luovat puitteet, jotka mahdollistavat sujuvan liikennöinnin. Kansallisten liikennöintitapojen ja suunnittelukulttuurin tuntemus on
keskeistä, jotta sanomasuunnittelu tehdään vastaamaan kansallisia erityistarpeita.

3.1 Sanomasuunnitteluprosessi
Sanomasuunnittelu voidaan jakaa kolmeen osakokonaisuuteen: lähtötietojen
hankinta, sanomien rakentaminen ja käyttöönotto. Yhdessä osakokonaisuudet
muodostavat sanomasuunnitteluprosessin.

3.1.1 Lähtötietojen hankinta
Sanomien suunnittelun lähtötiedoksi tarvitaan kattavat tiedot radasta ja rataosan turvalaitejärjestelmästä, jolle suunnittelua tehdään. Ratainfra, raideosuuksien rajat, radan nopeusprofiilit ja geometriatiedot ovat sanomasuunnit-
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telun perusta, joiden perusteella määritetään veturilaitteelle välitettävät sanomat ja profiilit. Lisäksi tarvitaan tiedot rataosalla käytettävän turvalaitejärjestelmän toiminnallisuudesta, esimerkiksi kulkuteiden ja ohiajovarojen määräytymisestä. Baliiseja tarvitaan tasolla 2 pääasiassa junan sijainnin määrittämiseen,
koska suurin osa sanomista toimitetaan junalle RBC-viestein. Suunnittelussa on
kuitenkin huomioitava, että osa sanomista voidaan edelleen toimittaa ainoastaan baliisein. Baliisien sijoitussuunnittelussa arvioidaan käytettävien baliisien
lukumäärää ja mitä tietoa on tarpeen toimittaa milläkin baliisiryhmällä ja toimiiko baliisiryhmä ainoastaan sijainnin referenssipisteenä.
Sanomasuunnittelua tehtäessä osa lähtötiedoista on kerättävä rekisteritiedoista tai käyttöohjeista erikseen sanomasuunnittelua varten. Radan geometriatiedot ja nopeusprofiilitiedot saadaan radanpidon rekistereistä. Mikäli sanomasuunnittelua tehdään kokonaan uudelle radalle, tiedot tuotetaan suunnittelun yhteydessä.
Rekisterin lisäksi keskeisiä tietotarpeita on myös turvalaitteiden käyttöohjeissa.
Käyttöohjeisiin on dokumentoitu kulkutietaulukot sekä nykyisen kulunvalvonnan tiedot. Esimerkiksi ohjauslinjat on tällä hetkellä taulukoitu liitteinä turvalaitteiden käyttöohjeisiin, joista tiedot on haettava sanomasuunnitteluprosessin
käyttöön. Joitakin lähtötietoja voidaan tarvita myös nykyisistä JKV-baliisisanomista. Esimerkiksi opastinvaratieto on keskeinen lähtötieto, joka on saatavilla
JKV-sanomista, mutta sitä ei välttämättä löydy muista rekistereistä tai arkistoiduista käyttöohjeista. Opastinvara ja ohiajovara ovat keskeisiä määreitä ajolupaa muodostettaessa.

3.1.2 Prosessikuvaus

Kuva 1. Sanomasuunnittelun prosessi.
Lähtötietojen kokoamisen jälkeen sanomat laaditaan suunnitteluohjeen määrittämällä tavalla. Laaditut sanomat verifioidaan käyttäen esimerkiksi simulaattoria tai varmistetaan viestien oikeellisuus käyttäen suunnitteluprosessin ulkopuolista hyväksyjää.
Sanomat salataan ennen niiden ohjelmoimista. Salaaminen on tarpeen, koska
veturilaitteelle viestitään turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa. Salattu viestiliikenne parantaa viestiliikenteen tietoturvaa.
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Sanomien ja kulunvalvontajärjestelmän toiminnan oikeellisuus vahvistetaan
koeajoilla. Koeajojen jälkeen käyttöönottaja laatii käyttöönottolausunnon, päivittää käyttöohjeet tarvittaessa ja toimittaa salaamattomat sanomat kansalliseen sanomarekisteriin, joka on perustettava ERTMS/ETCS -järjestelmän kansallisen ylläpidon tueksi.

3.2 Sanomadatan ylläpito ja muutoksenhallinta
Sanomia säilytetään keskitetyssä rekisterissä. Siirryttäessä ERTMS/ETCS-järjestelmään tulisi tiedonhallintajärjestelmät päivittää vastaamaan ERTMS/
ETCS-järjestelmän ylläpidon vaatimuksia. Keskitetty rekisteri mahdollistaa tiedon hallinnoinnin ja tarvittaessa tietojen yksityiskohtaisen tarkastelun yksittäisten viestien tasolla.
Tiedot tulisi viedä rekisteriin laajasti käytössä olevassa avoimessa muodossa,
jotta tiedot ovat kaikkien niiden toimijoiden käytettävissä, joilla on tarve käsitellä tai tarkastella sanomia. Yksi mahdollinen muoto on avoin XML-pohjainen
RailML-tiedonsiirtomuoto. Suomessa tulisi ottaa käyttöön muoto, joka on käytössä myös muualla Euroopassa, jotta sanomia hyödyntävät ohjelmistot voivat
tulkita Suomessa käytettäviä sanomia ilman muutoksia.
Jos sanomadataan tulee muutoksia, voidaan työn pohjaksi hakea vanhat sanomat kansallisesta rekisteristä. Muutoin muutoksenhallinta noudattelee edellä
esitettyä prosessikuvausta. Tehty muutos tulee verifioida suunnittelun ulkopuolisella hyväksynnällä tai simulointia käyttämällä. Koeajojen tarve määritellään tapauskohtaisesti.

3.3 Sanomasuunnittelun työkalut
Sanomasuunnittelussa voidaan lähtökohtaisesti käyttää suunnittelijan valitsemia työkaluja. Eri toimittajien suunnittelutoimeksiantojen lopputuloksena muodostettujen sanomien on oltava keskenään samanlaisia, kun sanomat toimitetaan kansalliseen rekisteriin. Tiedot toimitetaan rekisteriin pdf-tiedostoina ja
avoimeissa formaatissa esimerkiksi RailML:n määrittelemässä XML-tietokantamuodossa
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4 Toimintaperiaatteet
4.1 Ajoluvan toteutus
Ajoluvalla tarkoitetaan ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmän kautta varmistettua kulkutietä. ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmää käyttävä yksikkö
tarvitsee ajoluvan (MA) siirtyessään osuudelta toiselle. ERTMS/ETCS-järjestelmässä tasolla 1 ajolupa annetaan paketilla 12 ja tasolla 2 paketilla 15. Ajoluvalla
määritetään päätekohta (engl. End Of Authority, EOA), johon asti yksiköllä on
lupa liikkua.
Ajoluvan päätekohtaan määritellään tavoitenopeus. Tavoitenopeus 0 km/h tarkoittaa Seis-opastetta (EOA). Tavoitenopeus ajoluvan päätekohdassa voi olla
myös suurempi kuin nolla (engl. Limit Of Authority, LOA). Ajolupa annetaan
ERTMS/ETCS-tasolla 1 asetinlaitteen varmistamasta kulkutiestä baliisin välityksellä yksikölle. Tasolla 2 ajolupa välitetään aina RBC-viestillä ja ajolupapaketin
välittämiseen voidaan käyttää vain viestejä 3, 9 tai 33.
Ajolupa annetaan osuuksina, joiden pituus määritetään ajoluvan yhteydessä
muuttujalla L_SECTION. Tasolla 2 ajolupa viestissä on muuttuja NID_LRBG, joka
toimii sijainnin referenssipisteenä. Ajoluvan ensimmäisen osuuden pituuden
laskenta alkaa kyseistä baliisiryhmästä. Yksittäinen osuus voi sisältää useita
opastinvälejä. Osuuksia voidaan antaa käyttäen uutta iteraatiokierrosta muuttujan N_ITER jälkeisillä ominaisuuksilla. Molemmilla tasoilla iteraatioita ja siten
myös osuuksia voi sanomassa olla enintään 5 kpl. Lisäksi on mahdollista määrittää erillinen loppuosuus, jonka pituus määritetään muuttujalla L_ENDSECTION. Mikäli ajoluvalla annetaan ainoastaan yksi osuus, käytetään loppuosuuden muuttujaa. Ajoluvan viestissä määritellään myös ajoluvan suunta (Q_DIR),
ajolupaan liittyvä maksiminopeus (V_MAIN) ja valinnanvaraisia ajastintoiminnallisuuksia. Myös Seis-opaste annetaan ERTMS/ETCS-järjestelmässä tasolla 1
Ajolupa-paketilla määrittelemällä V_MAIN muuttujan nopeus nollaksi. Tasolla 2
SEIS-opaste voidaan antaa määrittelemällä paketin 15 muuttuja V_EMA nollaksi
ja ajoluvan pituudeksi myös nolla.
Tasolla 1, kun yksikkö saa uuden ajoluvan seuraavasta baliisista pääopastimen
kohdalla, korvaa uusi ajolupa vanhan kokonaisuudessaan. Mikäli ajolupa päivitetään ennakkotietona, kaikki ajolupaan liittyvä tieto seuraavalta pääopastimelta eteenpäin, korvataan uudella ajoluvalla. Ajolupa voidaan päivittää antamalla uusi pidempi osuus tai antamalla ajolupa useampana osuutena. Ajolupa
voidaan antaa yhdessä muiden rataan ja nopeusprofiileihin liittyvien pakettien
kanssa tai erikseen, jos rataan ja nopeuteen liittyvät tiedot on jo saatettu yksikön
tietoon. Jos annetulle ajoluvan matkalle ei kokonaisuudessaan ole liitetty nopeusprofiilia ja kaltevuusprofiilia, veturilaite ei hyväksy ajolupaa.
Tasolla 2 RBC:ltä saatu uusi ajolupa korvaa myös vanhan kokonaisuudessaan.
Samoin tasolla 2 nopeus- ja kaltevuusprofiilit on oltava yksikön tiedossa vähintään ajoluvan matkalta aina turvattavaan kohtaan saakka. Tasolla 2 ajoluvan lyhentämistä voidaan pyytää lähettämällä viesti 9 ”Ajoluvan lyhentäminen”. Veturilaite hyväksyy lyhennetyn ajoluvan, mikäli juna ei vielä ole saavuttanut uuden
ajoluvan käyttöjarrutuksen huomautuskäyrää (engl. Indication) ja lähettää
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RBC:lle tiedon ajoluvan hyväksymisestä. Jos taas veturilaite laskee, että huomautuskäyrä on jo saavutettu, se hylkää ajoluvan ja ilmoittaa asiasta RBC:lle.
Tällöin ajolupa, joka veturilaitteella oli ennen viestiä 9, pysyy edelleen voimassa.
Tasolla 1 ajossa olevan osuuden pituus voidaan päivittää asemointitiedolla. Käytettäessä asemointitietoa kulkutien päätepiste ei ole tiedossa, jolloin ajolupa
täytyy määritellä yhdistelemällä rajoittavimmat osat kaikista mahdollisista kulkuteistä. Asemointitieto huomioidaan vain, jos seuraava baliisiryhmä on määritetty tuntemattomaksi, mutta se sisältää asemointitiedon. Sanoma, joka sisältää ajoluvan ei saa sisältää saman suunnan asemointitietoa. Veturilaite ei käsittele asemointitietoa ajoluvan lyhentämisenä.

4.1.1 Ajoluvan ajastintoiminnallisuudet
Ajastimet ovat yksikön ajolupaa rajoittavia toimintoja. Ajastimien käyttö on valinnanvarainen ominaisuus, jonka toimintaa ohjaa tasolla 1 baliisista ja tasolla 2
ajolupa paketin mukana välittyvä ajastinkomento ja veturilaitteella laskettava
ajastinarvo ajastustoiminnon sisältävän ajoluvan antamisesta lähtien. Ajastinta
voidaan ajoluvan yhteydessä käyttää neljällä eri käyttötoiminnolla. ERTMS/
ETCS-järjestelmän loppuosuuden ajastimen ja ohiajovara-ajastimen käytön on
oltava yhdenmukaisia asetinlaitteessa käytettävien ajastimien kanssa.

Kuva 2. Ajastintoiminnallisuuksien kuvaus
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T_LOA-muuttujalla määritettävää ajastinta käytetään ajoluvan päätepisteelle
(LOA) asetettavan nopeusrajoituksen voimassaolon säätelyyn. Tällä ajastimella
voidaan määrittää miten kauan ajoluvan päätepisteelle muuttujalla V_LOA asetettu nopeusrajoitus on voimassa. Tavanomaisesti lähestyttäessä punaista
opastetta V_LOA-muuttujalle asetetaan arvoksi nolla. Jos ajoluvan päätepisteen EOA:n tavoitenopeus on suurempi kuin nolla, kutsutaan ajoluvan päätepistettä LOA:ksi.
Muuttujalla Q_SECTIONTIMER määritetään osuusajastimen (engl. Section timeout) aktivointi. Tasolla 1 aktiivinen osuusajastin aloittaa laskennan siitä, kun juna
ohittaa baliisin, jolla ajolupa annetaan. Tasolla 2 osuusajastimen laskenta alkaa
ajolupaviestin aikaleiman arvosta. Yksikön etuosan vähimmäissijainnin saavuttaessa muuttujassa D_SECTIONTIMERSTOPLOCK määritetyn pisteen siten, että
veturilaitteella laskettu ajastimen arvo on suurempi kuin ajastimeen (T_SECTIONTIMER) määritetty arvo, kulkutien päätekohta ja turvattava kohta asetetaan
kyseisen osuuden päätepisteeseen. ERTMS/ETCS-järjestelmä alkaa valvoa kansallista valvontanopeutta kyseisessä pisteessä. Jos ajoluvan päätekohdalle on
annettu tavoitenopeus, se määritetään uudelleen nollaksi. Osuusajastimen
käyttötapauksena pidetään tilannetta, jossa liikenteenohjaaja purkaa junalta
sille aiemmin asetetun kulkutien osuudelta, jolle juna ei ole vielä siirtynyt.
Loppuosuuden ajastimen (engl. End section time-out) toiminta voidaan liittää
kulkutien päättävään osaan muuttujalla Q_ENDTIMER. Junan etuosan enimmäissijainnin saapuessa kulkutien päättävään osaan, muuttujalla D_ENTIMERSTARTLOCATION määritettyyn pisteeseen, voidaan päättävän osuuden ajastin
asettaa vapauttamaan kulkutien päättävä osa ajastimeen (T_ENDTIMER) asetetun määräajan kuluttua. Ajastimen ajan kuluessa loppuun junan vielä liikkuessa,
ajoluvan päätepiste siirtyy junan sen hetkiseen sijaintiin, eli veturilaite aktivoi
hätäjarrutuksen ja pysäyttää junan. Loppuosuuden ajastimen määrittävän pisteen on sijaittava loppuosuuden sisällä. Tällä toiminnolla pyritään varmistamaan junan pysähtyminen ennen kuin kulkutiehen liittyviä vaihteita käännetään.
Perinteisesti ohiajovara on radan osa, joka on yksikön käytössä turvattavan kohdan takana määritellyn rajoitetun ajan. Ohiajovara turvaa yksikön liikettä, mikäli
kuljettaja arvioi jarrutusmatkan väärin. ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmässä ohiajovaraa käytettäessä voidaan ohiajovaralle määritellä ajastus (engl.
Time-out for an overlap). ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmässä ajastimia
voidaan käyttää tarkentamaan junan jarrutuksen ohjausta. Junan saapuessa
kulkutien päättävällä osuudella sijaitsevalle ohiajovaran määrittävälle pisteelle
(D_STARTOL) veturilaite laskee, kuinka kauan kulkutiehen liittyvä ohiajovara on
voimassa ja ohjaa jarrutuskäyrää ajastimeen (T_OL) asetetun määräajan mukaan. Mikäli ohiajovaran alue (D_OL) ei ole varautunut ajastimeen määritettynä
aikana, asetinlaite purkaa ohiajovaran. Ajastimeen asetetun ajan kuluttua loppuun, ohiajovaraan yhdistetty valvontanopeus mitätöityy ja kulkutien päätekohtaa on lähestyttävä turvattavaa kohtaa suojaavalla nopeudella

4.1.2 Ohiajovaran ja suojattavan kohdan toiminnallisuus
ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmässä ajoluvassa voidaan käyttää ohiajovaraa tai suojattavaa kohtaa (engl. Danger point). Myös molempien käyttäminen
yhtä aikaa ajoluvassa on mahdollista, tällöin veturilaite valvoo ensisijaisesti turvattavana kohtana ohiajovaraa. Mikäli ohiajovaraa ei voida käyttää esimerkiksi
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ajastimen kuluessa loppuun, siirtyy yksikkö käyttämään mahdollisesti määriteltyä suojattavaa kohtaa.
Ohiajovaraa käytettäessä on määritettävä ohiajovaran pituus ja ajastimet.
Ohiajovaran toiminta on sidottu ajastimeen, sillä ohiajovara on lukittuna kulkutien käyttöön vain rajatun ajan. Ohiajovaratieto antaa mahdollisuuden lähestyä
tulevaa Seis-opastetta suuremmalla nopeudella, kuin mitä ajoluvan päätepistettä voisi lähestyä ilman ohiajovaraa. Opastavat käyrät ottavat huomioon jarrutusta turvaavan ohiajovaran olemassaolon, jolloin mahdollistetaan sujuvampi
liikennöinti.
Suojattava kohta tarkoittaa ERTMS/ETCS-järjestelmässä kulkutien päätekohdan jälkeistä kohtaa, jonka yksikön etuosa voi saavuttaa ilman vaaraa, vaikka yksikkö ohittaisi ajoluvan päätekohdan. Suojattava kohta sijaitsee mahdollisen
ohiajovaran sisällä ja sille voidaan määrittää ajoluvassa pituus sekä valvontanopeus. Toisin kuin ohiajovara, suojattava kohta ei ole asetinlaitteella varautuva
raideosuus. Mikäli ohiajovaraa ei ole määritelty tai se purkautuu esimerkiksi
ajastimen kuluessa loppuun, siirtyy veturilaite valvomaan suojattavaa kohtaa,
jos sellainen on ajolupaan määritelty.
Toiminnallisen analyysin keinoin on määritettävä paikkakohtaisesti hyödyt, mitä
ohiajovaran käytöllä voidaan saavuttaa. Ohiajovarasta saatava liikenteellinen
hyöty riippuu käytettävän kaluston nopeudesta ja jarrutuskyvystä. Lukittu
ohiajovara voi myös rajoittaa sivuuttavien yksiköiden kulkutiemahdollisuuksia,
aiheuttaen haittaa ympäröivälle liikennöinnille.

4.2 Nopeusprofiilien suunnittelu
Nopeusprofiilit ilmoittavat ratainfrastruktuurin mahdollistamat suurimmat sallitut nopeudet. Nopeusrajoitukset voivat johtua myös käytettävästä kalustosta,
joten erilaisia nopeusrajoitustarpeita voi olla useita päällekkäin. Kun käytössä
on useita päällekkäisiä nopeusrajoituksia, kulunvalvonnan veturilaite valitsee
niistä rajoittavimman.
ERTMS/ETCS-järjestelmässä on seuraavat nopeusprofiilien ja -rajoitusten pääryhmät, joista valitaan aina rajoittavin:
kiinteät nopeusprofiilit
akselipainosta riippuvat nopeusprofiilit
tilapäiset nopeusrajoitukset
opastinnopeusrajoitus
tilakohtaiset nopeusrajoitukset
junakohtaiset nopeusrajoitukset
STM:n nopeusrajoitukset
tasoristeyksen nopeusrajoitus
Seis-opasteen ohituksen nopeusrajoitukset
jarrutusmatkan varmistava nopeusrajoitus
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4.2.1 Kiinteät nopeusprofiilit
Kiinteitä nopeusprofiileja (SSP) ovat perusnopeusprofiili, kallistuksen vajauksen
nopeusprofiilit ja muut kansainvälisen junaluokan nopeusprofiilit. ERTMS/
ETCS-ratalaitteilla annetaan aina perusnopeusprofiili, joka annetaan jatkuvana
ja se perustuu rataosan suurimpaan sallittuun nopeuteen. Muita nopeusprofiileja käytetään, kun perusnopeusprofiilin nopeutta on laskettava tai nostettava
esimerkiksi kaluston ominaisuuksien takia. Muita kiinteitä nopeusprofiileja käytetään epäjatkuvina ja kyseiset profiilit annetaan vain tarvittaessa.
Kiinteät nopeusprofiilit annetaan paketilla 27 ja tasolla 2 se välitetään aina RBCviestillä. Nopeusprofiili tulee välittää veturilaitteelle viimeistään samanaikaisesti ajoluvan kanssa. ERTMS/ETCS-veturilaite hylkää ajoluvan, mikäli nopeusja kaltevuusprofiilia ei ole käytettävissä koko ajoluvan matkalle.
Nopeusprofiilin maksimiarvo annetaan muuttujalla V_STATIC. Muuttujalla asetetaan 5 km/h erottelutarkkuudella suurimman sallitun nopeuden arvo. Muuttujalla D_STATIC ilmaistaan etäisyys seuraavaan muutospisteeseen. N_ITERmuuttujan avulla voidaan tehdä iteraatiokierroksia tarvittaessa. Iteraatiokierroksella voidaan antaa useita peräkkäisiä nopeusprofiileja ja uudella iteraatiokierroksella nopeusprofiilille voidaan määritellä kalustokohtaisia kallistuksen
vajauksen tai junan jarrulajin mukaisia nopeusprofiileja. Rajoituksen voimassaolo voidaan määrittää päättymään joko yksikön keulan tai koko yksikön ohittaessa pisteen muuttujalla Q_FRONT. Uudella iteraatiokierroksella muuttujalla
Q_DIFF määritetään, sovelletaanko jarrulajin vai kallistuksen vajauksen mukaista luokittelua. Kallistuksen vajausta käytettäessä määritetään kallistuksen
vajauksen luokka NC_CDDIFF-muuttujalla. Junan jarrulajia käytettäessä jarrulaji
määritellään muuttujalla NC_DIFF. Jokaisella D_STATIC-muuttujalla voi olla oma
iteraatiokierros, jolla ilmaistaan kyseessä olevan osuuden kallistuksen vajauksen ja jarrulajin mukaiset tarkemmat nopeusmääreet.
Tasolla 1 nopeusprofiili aloitetaan aina pääopastimen yhteydessä olevalta
opastinpisteeltä. Nopeusprofiilin tulee sisältää tiedot mahdollisista nopeuden
muutoksista vähintään tiedonsiirtomatkan verran eteenpäin. Mikäli yksikön
tarkka kulkutie ei ole tiedossa, profiili tulee suunnitella yhdistämällä kulkuteiden
rajoittavimmat osat yhteen. Profiilin tulee kattaa pisin mahdollinen kulkutie.
Tasolla 2 nopeusprofiili annetaan viimeistään ajoluvan yhteydessä. Veturilaite
kykenee muistamaan vähintään 50 nopeusprofiilin muutoskohtaa. Näin ollen
nopeusprofiili voidaan antaa myös ajolupaa pidemmälle matkalle, mutta se on
annettava vähintään koko ajoluvan pituudelta sisältäen mahdollisen turvattavan kohdan.

4.2.2 Akselipainosta riippuvat nopeusprofiilit
Muita nopeusprofiileja ovat akselipainosta riippuvat nopeusprofiilit, jotka valitaan aina yksikön kokoonpanoa vastaavan akselipainoluokan mukaan. Akselipainoluokkien nopeusprofiilit annetaan epäjatkuvina vain tarvittaville rataosuuksille. Myös epäjatkuva nopeusprofiili tulee olla annettuna viimeistään ajoluvan yhteydessä opastin- tai ennakkopisteellä, tai tasolla 2 toimittaessa viimeistään nopeusprofiilia koskevan ajoluvan yhteydessä.
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Akselipainoluokat annetaan paketilla 51. Q_TRACKINIT-muuttujalla määritetään,
korvataanko edelliset akselipainotiedot uusilla tiedoilla vai säilytetäänkö vanhat tiedot voimassa. Muuttujalla D_AXLELOAD määritetään piste, jossa seuraava akselipainoluokkiin liittyvä muutos tapahtuu ja muuttuja L_AXLELOAD
määrittää miten pitkän matkan annettu akselipainoluokkakohtainen rajoitus on
voimassa. Rajoituksen voimassaolo voidaan määrittää päättymään muuttujalla
Q_FRONT joko yksikön keulan ohittaessa pisteen tai kun koko yksikkö on ohittanut pisteen. N_ITER-muuttujalla kerrotaan, kuinka monta akselipainoluokkiin
liittyvää rajoitusta aiemmin määritetyllä alueella on. Muuttujalla M_AXLELOADCAT määritetään akselipainoluokka ja muuttuja V_AXLELOADCAT kertoo kyseisen akselipainoluokan nopeusrajoituksen 5 km/h erottelutarkkuudella. Seuraava iteraatiokierros mahdollistaa uuden kierroksen, alkaen muuttujasta
D_AXLELOAD.

4.3 Kaltevuusprofiili
ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmässä baliisien tai RBC:n välittämää radan
pituuskaltevuusprofiilitietoa käytetään veturilaitteessa jarrutusmatkojen laskemiseksi. Pituuskaltevuusprofiili kertoo pituuskaltevuuden muutoskohdat ja
kaltevuusarvot. Paketilla 21 välitetään tiedot radan kaltevuudesta. Kaltevuusprofiili välitetään tasolla 2 aina RBC-viestillä ja tasolla 1 baliisisanomin. Kaltevuustiedot annetaan jatkuvana siten, että jokaiselta radan osalla, jolla yksikkö
liikkuu, on annettu kaltevuus. Kaltevuustieto on oltava yksikön tiedossa koko
ajoluvan matkalle ja sen takana olevaan turvattavaan kohtaan asti.
Kaltevuusarvo (G_A) annetaan yhden promillen tarkkuudella jaksoille, joiden pituus välitetään muuttujalla D_GRADIENT. Muuttujalla Q_GDIR määritetään, koskeeko kaltevuusarvo ylämäkeä vai alamäkeä. Tilapäisen nopeusrajoituksen alueille, joille ei ole määritelty kaltevuusprofiilia, voidaan antaa myös yleistettynä
tietona kaltevuusprofiili, joka on voimassa uuden kaltevuusprofiilin alkuun
saakka. Kaltevuusprofiilin päivittyessä edellinen kaltevuusprofiili päivittyy kokonaisuudessaan uudella tiedolla.
Kaltevuuden muutoksista ilmoitetaan iteraatiokierroksilla, joiden lukumäärä annetaan muuttujalla N_ITER. Iteraatioiden maksimimäärä on 31. Mikäli tarkka kulkutie ei ole tiedossa, profiili suunnitellaan yhdistämällä kulkuteiden rajoittavimmat osat yhteen. Kaltevuusprofiilin pituuden tulee riittää pisimmälle mahdolliselle kulkutielle. Mikäli kaltevuustietoja suoraviivaistetaan sanomasuunnittelussa, tulee suoraviivaistukset tehdä suuremman kaltevuuden suuntaan.
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Radan geometrian kaltevuustietoja voidaan suoraviivaistaa sanomasuunnittelussa. Punaisella viivalla on muokattu rataosan kaltevuusprofiili ja harmaalla viivalla esitetään rekisterissä oleva kattavampi profiili.

4.4 Rakentaminen ja muutokset
ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmää rakennettaessa rakennusalue voidaan
toteuttaa hyödyntämällä VBC- eli viestin esto -toimintoa (engl. Virtual Balise Cover) tai tilapäistä tasonvaihtoa rakennusaluetta koskevalla alueella.

4.4.1 Viestin esto
Viestin eston aktivointi estää veturilaitetta huomioimasta baliisiryhmän tietoja.
Viestin esto voidaan aktivoida joko informaatiopisteellä tai kuljettajan toimesta.
Veturilaitteella säilytetään viestin eston tunnus (NID_VBCMK) sekä tieto maantieteellisestä alueesta (NID_C). Mikäli viestin esto on määritetty käyttöön ja yksikkö kohtaa informaatiopisteen, jonka viestin eston tunnus sekä maantieteellisen alueen tunnus kohtaavat, veturilaite jättää informaatiopisteen sanoman
huomioimatta.
Informaatiopisteellä välitettävät viestin eston komennot annetaan paketilla 6.
Yhdellä paketilla voidaan antaa yksi komento. Paketteja välitetään tarvittava
määrä halutun toiminnallisuuden aikaansaamiseksi. Paketin muuttujalla
Q_VBCO määritetään komennon tyyppi – otetaanko viestin esto käyttöön vai
pois käytöstä. Viestin eston tunnus määritetään NID_VBCMK-muuttujalla ja
viestin estoa koskeva maantieteellinen osa NID_C-muuttujalla. Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio koskee, annetaan muuttujalla Q_DIR sekä
viestin voimassaoloaika päivissä annetaan muuttujalla T_VBC.
Paketin 6 lisäksi viestin esto -toimintoa käytettäessä käytetään pakettia 0 jokaisessa baliisissa, jotka halutaan jättää huomioimatta. Paketilla 0 välitetään viestin eston tunnus muuttujalla NID_VBCMK. Kaikki sanomat, jotka sisältävät määritetyn viestin eston tunnuksen jätetään veturilaitteessa huomioimatta. Mikäli
kaikki informaatiopisteen välittämä informaatio halutaan jättää huomioimatta,
tulee jokaisen informaatiopisteen jokaisen baliisin välittämän viestin sisältää
viestin eston tunnus.
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Kuvassa 4 esitetään esimerkki viestin eston käyttämisestä. Informaatiopiste
24170 halutaan hylätä. Toiminnon voimassaoloajaksi halutaan seitsemän päivää. Kuvassa esitettyjen baliisiryhmien pakettien sisältö on esitelty alla.

Kuva 4. Viestin esto.
Radalle asennetaan tilapäiset informaatiopisteet 24062 ja 24063, joita käytetään viestin eston komentojen antamiseen. Informaatiopiste 24170 estetään
käyttämällä hyödyksi paketteja 0 ja 6. Baliisiryhmissä 24062 ja 24063 annetaan
sekä viestin eston aloittavat, että lopettavat paketit.
Informaatiopisteet 24062 ja 24063 sisältävät seuraavat paketit:







Paketti 6 (viestin eston käyttöönotto)
o Q_VBCO = 1 (käyttöönottokomento)
o NID_VBCMK = 0 (komento koskee tunnusta 0)
o NID_C = 322 (komento on voimassa alueella 322)
o Q_DIR = 1 (komento koskee nimellistä kulkusuuntaa)
o T_VBC = 7 (komento on voimassa 7 päivää)
Paketti 6 (viestin eston käytöstäpoisto)
o Q_VBCO = 0 (käytöstäpoistokomento)
o NID_VBCMK = 0 (komento koskee tunnusta 0)
o NID_C = 322 (komento koskee alueella 322 annettua komentoa)
o Q_DIR = 0 (komento koskee vastakkaista kulkusuuntaa)
Q_DIR = 0 (komento koskee vastakkaista kulkusuuntaa
Paketti 255 (viestin päättäminen)

Informaatiopiste 24170 sisältää seuraavat paketit




o NID_VBCMK = 0 (komento koskee tunnusta 0)
Paketti 255 (viestin päättäminen)

4.4.2 Tilapäinen tasonvaihto
Rakennusalue voidaan toteuttaa käyttäen tilapäistä tasonvaihtoa ERTMS/ETCS
tasolle 0, jolloin rakennusalueella liikennöidään L0-tasolla (UN-tila). Kyseisessä
menettelyssä olemassa olevaan järjestelmään ei tarvitse tehdä muutoksia esimerkiksi ketjutuksen osalta. Ajettaessa L0-tasolla, eli toiminnallisesti varustelemattomalla radalla, voidaan yksikön suurinta sallittua nopeutta valvoa esimerkiksi tilapäisillä nopeusrajoituksilla.
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Tasonvaihtokomento annetaan paketilla 41, joka ohjelmoidaan rakennusaluetta
rajaaviin informaatiopisteisiin. Paketin muuttujalle M_LEVELTR annetaan arvoksi 0, joka muuttaa käytettävän tason tasolle 0. Mikäli rakennusaluetta rajaavat baliisit ovat kaukana, muuttujalla D_LEVELTR voidaan antaa etäisyys tasonvaihtokohtaan. Paketilla tulee antaa myös tasonvaihdon kansallisesti määritelty
kuittausmatka muuttujalla L_ACKLEVELTR. Tasonvaihtoa ei voida paketilla 41
antaa määrämittaisena, vaan rakennusalueen jälkeen veturilaitteelle tulee uudestaan antaa haluttu taso M_LEVELTR-muuttujalla. Mikäli rakennusalueen yhteydessä ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmällä varustetulta radalta siirrytään JKV-varustellulle radalle, tulee vaaditun tason tiedoksi antaa NID_NTCmuuttujalla kansallisen järjestelmän tunniste.
Tarvittaessa tilapäisen tasonvaihdon turvallisuutta voidaan parantaa hyödyntämällä ehdollisen tasonvaihtokomennon pakettia 46. Kyseisellä paketilla tarkastetaan käytettävä taso ja tarvittaessa suoritetaan tasonvaihto. Paketti 46
voidaan välittää rakennusalueen sisällä sijaitsevilta informaatiopisteillä, jotta
varmistutaan tason 0 käyttämisestä. Paketissa 46 vaaditun tason määrittämiseen käytetään muuttujaa M_LEVELTR.

4.5 Vikatilanteet
Tasolla 1 baliiseihin perustuva kulunvalvontajärjestelmä välittää turvallisuuskriittistä tietoa turvalaitejärjestelmältä baliisin ohittavalle yksikölle. Toiminta
erilaisissa kalustoyksikön ERTMS-komponenttien, baliisien, koodainten ja näiden välisten rajapintojen vikatilanteissa on määritelty Subsetissa 36 FFIS Eurobaliisit. Kuva 5 esittää rajapinnat, jotka liittyvät baliisien välityksellä tapahtuvaan tiedonsiirtoon. Tässä kappaleessa kuvataan ratalaitteiden osalta eri vikatilanteet ja kuinka järjestelmä toimii niissä.
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Kuva 5. Eurobaliisijärjestelmän rajapinnat.
Rajapinta ’A’ on eurobaliisijärjestelmän sisäinen standardoitu rajapinta tiedonsiirtoon baliisin ja veturilaitteen ERTMS-yksikön välillä. Rajapinta ’C’ on ulkoinen
standardoitu rajapinta koodaimen ja eurobaliisin välillä. Rajapinta ’S’ koodaimen
ja turvalaitejärjestelmän välillä ei ole ERA:n asettamien standardien piirissä.
Eurobaliisin koodaimella säilytetään vaihtuvia sanomia. Baliisin vakioviestit säilytetään itse baliisissa, jotta se voidaan rajapinnan ’C’ häiriötilanteissa toimittaa
baliisin ohittavalle yksikölle

4.5.1 Vika rajapinnassa ’C’
Mikäli baliisiryhmä ei saa yhteyttä koodaimeen, tai koodaimesta välittyy ristiriitaista tietoa, on vika rajapinnassa ’C’. Jos baliisi havaitsee, ettei se saa yhteyttä
koodaimeen lähettää se ohittavalle yksikölle baliisin vakiosanoman. Mikäli baliisi ei havaitse vikaa ja lähettää ristiriitaista tietoa ohittavalle yksikölle tarkastaa veturilaite viestin yhdenmukaisuuden ja havaitsee vian.
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Ohjattujen baliisiryhmien vikatilanteisiin määritetään baliisin vakiosanomaan
paketti 72, jonka avulla kuljettajalle voidaan ilmoittaa yhteyskatkosta baliisiryhmän ja koodaimen välillä. Paketin esitettäväksi sisällöksi tulee määritellä määrämuotoinen vikaviesti, joka sisältää sanan ”VIKA” ja baliisiryhmän tunnuksen,
esimerkiksi ”VIKA 7004”. Tämä helpottaa vian paikallistamista ja nopeuttaa tarvittaessa kunnossapidon paikalle saantia.
Pakettiin on määriteltävissä näytettävän tekstin kiireellisyysluokka Q_TEXTCLASS -muuttujalla. Arvolla 0 voidaan antaa kuljettajaa avustavaa tietoa ja arvolla 1 voidaan priorisoida viestin sisältö tärkeäksi, jos kuljettajan näytöllä on jo
ennestään avustavaa tietoa esitettynä. M_MODETEXTDISPLAY -muuttujalla
tekstiviesti voidaan rajata esitettäväksi vain halutussa veturilaitteen toimintatilassa. M_LEVELTEXTDISPLAY-muuttujalla näytetään viesti kuljettajalle vain halutulla ERTMS-tasolla. Q_TEXTDISPLAY-muuttujalla voidaan määrittää, näytetäänkö viesti kuljettajalle, kunnes edellisistä ehdoista vain toinen (muuttujan
arvo 0) tai molemmat ehdot (muuttujan arvo 1) täyttyvät. Kuljettu matka, jonka
aikana viesti halutaan näyttää, määritellään muuttujassa L_TEXTDISPLAY. Viestin näyttämiseen voidaan asettaa myös aikaraja, joka asetetaan puolestaan
T_TEXTDISPLAY-muuttujassa. Viestille voidaan paketissa asettaa myös kuljettajalta vaadittava kuittaus muuttujalla Q_TEXTCONFIRM arvoon 1. Jos muuttujan
asettaa arvoon 2, tapahtuu käyttöjarrutus kuittauksen puuttuessa. Arvolla 3 voidaan tehdä hätäjarrutus, jos kuljettaja ei reagoi viestiin. Q_CONFTEXTDISPLAYmuuttujalla voidaan määrittää, poistetaanko viesti näytöltä, kun kuittaus on
saatu. Vaihtoehtoisesti kuljettajan kuittaus voi toimia vain yhtenä lisäehtona
edellä mainittujen ehtojen lisäksi, joiden kaikkien toteuduttua viesti poistetaan
näkyvistä.
Vikaviestin näyttämisen lisäksi on ajolupa välittömästi peruttava paketilla 12.

4.5.2 Vika rajapinnassa ’S’
Rajapinta ’S’ kuvaa radan turvalaitejärjestelmän ja eurobaliisin koodaimen välistä rajapintaa. Mikäli koodain ei kykene tulkisemaan turvalaitteesta saatavaa
tietoa tai rajapinnasta välittyy ristiriitaista tietoa lähettää koodain baliisille koodaimen vikasanoman ja vikasanoman yhteydessä tapahtuu välittömästi hätäjarrutus. Koodaimen vikaantuessa veturilaitteen järjestelmään ei saada erillistä
vika paikkaa osoittavaa vikasanomaa, koska tässä tapauksessa kuljettajalle ilmoitetaan vikaantumisesta järjestelmän omalla sanomalla ”Trackside malfunction” ja tilanteeseen liittyvällä symbolilla.

4.5.3 Vika rajapinnassa ’A’
Rajapinta ’A’ kuvaa vikatilanteita, joissa veturilaite ei havaitse ketjutustietoa
vastaavaa baliisia. Syitä virheelliseen ketjutustietoon voi olla baliisiryhmän
puuttuminen, virheellinen sijoittelu tai virhe liikkuvan kaluston matkanmittauksessa. Ketjutettu baliisi voi olla joko ohjattu tai ohjaamaton. Lisäksi on mahdollista, että rajapinnan kautta välittyy korruptoitunutta tietoa tai saman baliisiryhmän sisältä vastaanotetut viestit kuuluvat eri sanomiin.
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Ketjutuksen käyttö määritellään viestin otsikko-osassa Q_LINK -muuttujalla,
jonka arvon on oltava 1 ketjutusta käytettäessä. Lisäksi ohjattujen sanomien tulee sisältää paketti 5, jossa ketjutustiedot määritellään. Jos Q_LINK arvo on 0 ja
sanomassa on paketti 5, tapahtuu virhe, josta seuraa hätäjarrutus.
Ketjutustiedoille on määriteltävissä baliisiryhmän puuttumisesta aiheutuva reaktio. Puuttuvaan baliisiryhmään reagoidaan Q_LINKREACTION-muuttujassa
määritellyllä tavalla. Reaktioksi voidaan asettaa hätäjarrutus, käyttöjarrutus tai
pelkän vikasanoman näyttäminen ilman jarrutusta.
Kun kyseessä on ketjutettu vastakkaissuuntainen baliisiryhmä, tulee
Q_LINKREACTION arvoksi määritellä 2, jolloin kuljettajalle näytetään vikaviesti
ilman että juna pysäytetään. Kun kyseessä on junan kulkusuuntainen baliisiryhmä, tulee muuttujan arvoksi antaa 0, jolloin suoritetaan täysivoimainen hätäjarrutus.
Kun veturilaitteelle on annettu ketjutustiedot, se ottaa huomioon ainoastaan
ketjutustiedoissa ilmoitetut baliisiryhmät sekä ketjuttamattomat baliisiryhmät.
Toisin sanoen, ketjutettujen baliisiryhmien sanomiin ja vikoihin ei reagoida, jos
kyseistä baliisiryhmää ei ole ilmoitettu ketjutustiedoissa.

4.6 Ketjutus
Ketjutuksella tarkoitetaan baliisiryhmien ketjuttamista toisiinsa paketilla 5. Ketjutustieto tulee tasolla 2 antaa aina RBC-viestillä. Ketjutuksen avulla voidaan
varmistua siitä, että ketjutustiedolla ennakkoon ilmoitettuja baliisiryhmiä ei
puutu reitin varrelta. Ketjutustiedot koostuvat ketjutettujen baliisiryhmien tunnuksista, ryhmien sijaintitiedoista, suunnasta, jossa ketjutettu ryhmä kohdataan, sijainnin tarkkuudesta sekä reaktiosta, jos ketjutettua ryhmää ei kohdata
annetussa sijainnissa. Ketjutuksen avulla voidaan päivittää yksikön sijainti aina,
kun ketjutettu baliisiryhmä luetaan, jolloin sijainnin epätarkkuus vähenee. Jos
ketjutustietoa ei ole saatavilla, otetaan huomioon kaikki vastaantulevat baliisit
ja baliisiryhmät. Jos taas ketjutustieto on saatavilla, otetaan huomioon kaikki saman ketjutuksen baliisiryhmät sekä baliisiryhmät, jotka ovat merkitty ketjuttamattomiksi. Tällaisessa tilanteessa ei lueta baliisiryhmiä, jotka ovat ketjutettuja
johonkin muuhun ketjutukseen.
Paketin 5 muuttujalla D_LINK määritellään etäisyys seuraavaan ketjutettuun baliisiryhmään. NID_BG-muuttujalla ilmaistaan ketjutetun baliisiryhmän yksilöivä
tunnus ja muuttujalla Q_LINKORIENTATION määritetään kohdattavan baliisiryhmän suunta. Jos baliisiryhmän havainnoinnintiin liittyy epäselvyyksiä, esimerkiksi jos ketjutettua baliisia ei löydy ennakoidun matkan kuluttua, määritetään
yksikön reaktio muuttujalla Q_LINKREACTION. Reaktio voi olla hätäjarrutus,
käyttöjarrutus tai reagoimatta jättäminen. Q_LOCACC-muuttujalla kerrotaan baliisin sijaintiin liittyvän mittauksen tarkkuustaso skaalalla +/- 63 metriä. Ketjutettuna voi olla iteraatioiden kautta useita baliiseja. Ketjutuksen avulla on mahdollista ketjuttaa myös baliisiryhmä, jonka tunnusta ei ole tiedossa. Tällaisessa
tilanteessa puhutaan asemoinnista ja käytetään baliisiryhmän tunnuksena arvoa NID_BG = 16383.
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4.7 Asemointi tasolla 1
Asemointitoimintoa tarvitaan ainoastaan tasolla 1, kun ERTMS/ETCS-ratalaitteilta ei voida välittää yksiselitteistä kulkutietietoa vaihdekujan takia. Tilanteessa, jossa vaihteilla on sama vaihdenopeus, ei voida varmistua siitä, mille raiteelle junan kulkutie on varmistettu. Tällaisessa tilanteessa hyödynnetään pakettia 16, jonka avulla voidaan päivittää ajoluvan pituus riittäväksi eri päätepisteille. Asemointitieto välitetään yksikölle, kun yksikön edessä ei ole enää vastavaihteita kulkutien matkalla. Asemointitieto voidaan välittää asemointipisteellä
tai vastakkaissuunnan opastinpisteellä.
Asemointitoimintoa käytettäessä asemointitietoa välittävän baliisiryhmän on
oltava ketjutettu tuntemattomaksi baliisiryhmäksi, jotta asemointitieto pystyy
vaikuttamaan ajoluvan pituuteen. Jos ketjutustiedoissa annetaan seuraavan
ketjutetun baliisiryhmän tunnukseksi tuntematon (NID_BG = 16383), tulee seuraavan kohdattavan baliisiryhmän sisältää asemointipaketti. Jos kohdattava baliisiryhmä ei sisällä asemointipakettia, veturilaite ei lue baliisisanomaa oikein.
Asemointipaketti tulee ottaa huomioon vain tilanteessa, jossa ketjutetun baliisiryhmän tunnus on ilmoitettu tuntemattomaksi ajoluvan yhteydessä. Asemointipakettia suunniteltaessa on huomioitava, että samassa baliisiryhmässä on kiellettyä antaa samaan suuntaan ajolupa ja asemointitiedot. Ketjutustiedoissa
seuraavan asemointipaketin etäisyys D_LINK-arvoksi annetaan kauimman asemointipaketin sijainti.
Paketin 16 muuttujalla Q_DIR määritellään mihin suuntaan asemointitieto on
voimassa, muuttujalla Q_SCALE määritellään käytettävä sijainnin tarkkuus ja
muuttujalla L_SECTION määritellään jäljellä olevan ajoluvan pituus. Asemointipaketin avulla on mahdollista päivittää ajoluvan viimeisen osuuden pituus oikeaksi. Ajoluvan muita sektoreita ei voida päivittää asemointipaketilla.

4.7.1 Esimerkki asemointitoiminnon käyttämisestä

Kuva 6. Esimerkki asemointipisteen käyttämisestä.
Esimerkkitapauksessa ERTMS/ETCS-ratalaitteilta voidaan välittää kaksi eri kulkutietietoa:
1. kulkutie on varmistettu pääopastimelta P523 pääopastimelle P501
2. kulkutie on varmistettu pääopastimelta P523 pääopastimelle P502 tai
P503
Kuvan 6 tilanteessa kulkutie voi olla varmistettu kahdella eri tavalla. Kulkutie voi
olla varmistettu pääopastimelle P501, jolloin ketjutus, ajolupa sekä profiilitiedot
määritellään normaaliin tapaan. Toisessa tilanteessa, jossa kulkutie on varmis-
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tettu joko pääopastimelle P502 tai P503, ei ERTMS/ETCS-ratalaitteilta ole saatavilla tietoa siitä, kummalle raiteelle kulkutie on varmistettu, koska vaihdenopeuksien ollessa samat kuljetaan molemmille raiteille Aja35-opasteella. Tässä
tilanteessa joudutaan hyödyntämään asemointitoimintoa. Asemointitietoa esimerkkitapauksessa välittävät baliisiryhmät 24051 ja 24052. Baliisiryhmä 24050
antaa yksikölle ajoluvan, nopeus- ja kaltevuusprofiilit sekä ketjutustiedot. Ketjutustiedoissa ketjutettava baliisiryhmä asetetaan tuntemattomaksi ja etäisyydeksi asetetaan matka pääopastimelta P523 baliisiryhmälle 24051. Etäisyys baliisiryhmään 24051 valitaan sillä perusteella, että se on kauempana kuin asemointipiste 24052. Esimerkkitapauksessa asemointipisteen avulla voidaan välttyä tilanteelta, jossa raiteelle 3 ajettaessa radan geometrian takia junan ajoluvan pituus ei riittäisi pääopastimelle P503 asti.
Alla on kuvattu, miten asemointitoiminto on toteutettu kyseisessä esimerkkitapauksessa, jossa kulkutie on varmistettu pääopastimelle P502 tai P503.


Baliisiryhmä 24050
o

o

o



ketjutustiedot (paketti 5)
 järjestelmä ei tiedä seuraavan baliisiryhmän tunnusta,
jolloin seuraavan baliisiryhmän tunnus määritellään
tuntemattomaksi (NID_BG = 16383)
 etäisyys seuraavaan baliisiryhmään (D_LINK) määritellään rajoittavimman reittivaihtoehdon baliisiryhmän mukaisesti. D_LINK-arvoksi asetetaan 832 metriä, jonka pituus riittää baliisiryhmän 24051 asemointipisteelle
ajolupa (paketti 12)
 ajoluvan nopeusrajoitukseksi asetetaan 35 km/h
(V_MAIN = 7)
 ajoluvan päätekohdan nopeusrajoituksen voimassaoloajaksi asetetaan rajoittamaton aika (T_LOA = 1023)
 ajoluvan pituudeksi asetetaan 942 metriä (L_ENDSECTION = 942), jonka pituus riittää pääopastimelle P502
nopeus- ja kaltevuusprofiilit (paketit 21, 27, 141)
 paketilla 21 annetaan kaltevuusprofiili. Esimerkkitapauksessa raideosuudelle ei ole annettu kaltevuusarvoja (G_A = 0)
 paketilla 27 annetaan perusnopeusprofiili. Esimerkkitapauksessa perusnopeus on koko matkan 100 km/h
(V_STATIC = 20)
 jos kaltevuusprofiilia ei ole saatavilla, käytetään tilapäisen nopeusrajoituksen kaltevuusprofiilia (paketti
141)

Baliisiryhmät 24051 ja 24052
o ketjutustiedot (paketti 5)
 baliisiryhmä 24051 ketjutetaan pääopastimen P503
edessä sijaitsevalle baliisiryhmälle (NID_BG = 103)
 baliisiryhmä 24052 ketjutetaan pääopastimen P502
edessä sijaitsevalle baliisiryhmälle (NID_BG = 102)
 etäisyydeksi asetetaan 150 metriä (D_LINK = 150)
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o asemointitiedot (paketti 16)
 asemointipaketilla määritellään loppuosuuden ajoluvan pituudeksi 150 metriä (L_SECTION = 150), jonka pituus riittää pääopastimelle P503 tai P 502
Toimiakseen asemointipisteen baliisiryhmän on koostuttava vähintään kahdesta baliisista. Jos ketjutustiedossa annetaan seuraavan ketjutetun baliisiryhmän tunnus tuntemattomaksi, aiheuttaa ilman asemointitietoa olevan baliisiryhmän ohittaminen baliisin lukuvirheen. Asemointipakettia ja ajolupaa ei voida
antaa samaan suuntaan samalla baliisiryhmällä.

4.8 Paikantaminen tasolla 2
Tasolla 2 junan paikantaminen perustuu veturilaitteen viimeksi luettuihin baliisiryhmiin (engl. Last Relevant Balise Group, LRBG). Vain ketjutetuiksi merkattuja
sekä veturilaitteen jo ylittämiä ja RBC:lle ilmoittamia baliisiryhmiä voidaan käyttää LRBG:na. Baliisiryhmät toimivat veturilaitteen ja RBC:n välisessä viestinnässä paikannuksen referenssipisteenä. RBC viestien muuttuja NID_LRBG kertoo
mikä baliisiryhmä on kyseisen viestin LRBG. Viestin LRBG:n avulla veturilaite kykenee laskemaan esimerkiksi ajoluvan päätepisteen sijainnin. Jos veturilaite
vastaanottaa ajoluvan, jonka pituus on 3500 metriä tarkoittaa tämä, että juna
voi edetä 3500 metriä siitä LRBG:stä, joka on kyseisessä viestissä ilmoitettu referenssipisteeksi. Veturilaitteen vastuulle jää määrittää miten kaukana se on
viestin vastaanotto hetkellä kyseisestä LRBG:stä ja näin laskea junalle sen todellinen jäljellä oleva matka ajoluvan päätepisteeseen. Tätä toimintaa on havainnollistettu kuvassa 7. Veturilaitteen tulee muistaa vähintään 8 edellistä baliisiryhmää.

Kuva 7. Esimerkki ajoluvan pituuden määrittämisestä veturilaitteella.
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Veturilaite ilmoittaa sijaintinsa viestillä tasaisin väliajoin RBC:lle. Veturilaitteen
sijainti-ilmoitusten taajuus voidaan määritellä paketilla 58. Paketissa ilmoitetaan kuinka usein ajallisesti ja matkallisesti veturilaitteen tulee ilmoittaa sijaintinsa RBC:lle. Lisäksi voidaan määritellä erityisiä kohtia radalta, joissa sijaintiilmoitus tulee antaa. Näiden lisäksi veturilaite ilmoittaa sijaintinsa aina pysähdyttäessä ja vaihdettaessa toimitilaa. Sijainti ilmoituksessa veturilaite kertoo
muun muassa:
 viimeisen luetun baliisiryhmän tunnuksen
 etuosan oletetun sijainnin etäisyyden kyseiseen baliisiryhmään
 etuosan vähimmäis- ja enimmäissijainnit
 yksikön kulkusuunnan suhteessa baliisiryhmän suuntaan
 yksikön aktiivisen ohjaamon suunnan suhteessa baliisiryhmään
 kummalla puolella baliisiryhmää yksikkö on
 ja yksikön nopeuden.
Junan vaihtaessa kulkusuuntaansa viimeisin luettu baliisiryhmä sijaitsee sen
etupuolella. Osassa viesteissä on muuttuja D_REF, jonka avulla voidaan käyttää
junan edessä sijaitsevaa baliisiryhmää viestin referenssipisteenä. Muuttujalla ilmoitetaan etäisyys kyseiseen baliisiryhmään.
Junan liikkuessa eteenpäin sen sijainnin epätarkkuus kasvaa koko ajan. Suuri sijainnin epätarkkuus vaikuttaa negatiivisesti muun muassa yksikön jarrukäyrään.
Mitä tarkempi paikannus on, sen optimaalisempi jarrukäyrä junalle saadaan,
näin ollen baliisien riittävällä määrällä ja harkitulla sijoittelulla saadaan hyötyä
kapasiteettiin. Kuvassa 8 on havainnollistettu junan paikantamista suhteessa ilmoitettuun baliisiryhmään.

Kuva 8. Yksikön paikantaminen tasolla 2.
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4.9 Tilapäiset nopeusrajoitukset
Tilapäisiä nopeusrajoituksia (engl. Temporary Speed Restriction, TSR) voidaan
asettaa tilanteissa, joissa on tilapäinen tarve rajoittaa nopeutta esimerkiksi ratatöiden tai radalla olevien vaurioiden takia. Tilapäinen nopeusrajoitus koskee
aina kaikkea liikkuvaa kalustoa. Tilapäiset nopeusrajoitukset voidaan jakaa kahteen ryhmään käyttötilanteen mukaan: äkillisesti tarvittavat rajoitukset ja ennakoitavissa olevat rajoitukset. Nämä kaksi tilapäisen nopeusrajoituksen toteutustapaa eroavat toisistaan asetettavan pituuden ja peruutettavuuden avulla tasolla 1 toimittaessa. Tilapäinen nopeusrajoitus aloitetaan paketilla 65 (Tilapäisen nopeusrajoituksen aloittaminen) ja päätetään äkillisesti tarvittavissa nopeusrajoituksissa paketilla 66 (Tilapäisen nopeusrajoituksen päättäminen). Tasolla 1 äkillisten nopeusrajoituksien pituudeksi asetetaan järjestelmän sallima
maksimipituus ja ne voidaan peruuttaa missä kohtaa nopeusrajoitusta vain. Ennakoitavissa oleva tilapäinen nopeusrajoitus puolestaan on aina tietyn ennakkoon määritellyn matkan pituinen, eikä sitä voida peruuttaa tällä välillä. Tasolla
2 viestit toimitetaan aina RBC:llä käyttäen pakettia 65. Myös mahdollinen rajoituksen peruminen suoritetaan RBC-viestillä paketilla 66.
Ennakoitavissa olevien rajoituksien peruuttamiseen ei voida hyödyntää pakettia
66, sillä ennakoitavissa olevat nopeusrajoitukset ovat peruuttamattomia. Ennakoitavien nopeusrajoituksen pituus määritellään tarkasti tilapäistä nopeusrajoitusta antaessa. Paketin 66 toiminta perustuu siihen, että sille annetaan sama
tunniste (NID_TSR) kuin paketilla 65 on määritelty, jolloin haluttu tilapäinen nopeusrajoitus voidaan purkaa.
Paketin 65 muuttujalla Q_DIR määritellään mihin suuntaan tilapäinen nopeusrajoitus on voimassa, muuttujalla Q_SCALE määritellään käytettävä sijainnin tarkkuus ja muuttujalla NID_TSR määritellään nopeusrajoituksen yksilöivä tunnus.
Tunnuksella NID_TSR = 255 tarkoitetaan sitä, että tilapäinen nopeusrajoitus on
peruuttamaton eli sitä ei voida päättää paketilla 66. Muuttujalla D_TSR määritellään etäisyys tilapäisen nopeusrajoituksen alkuun. D_TSR tulee määritellä siten, että kaikilla linjalla liikennöivillä junilla on riittävästi etäisyyttä jarrutuksen
suorittamiseen huomioiden mahdolliset nopeudet. Muuttujalla L_TSR määritellään tilapäisen nopeusrajoituksen pituus, jonka maksimipituus on 327,670 km.
Q_FRONT-muuttujalla määritellään junan pituuden aiheuttama viive nopeusprofiilin antamisessa. V_TSR-muuttujalla määritellään tilapäisen nopeusrajoituksen suuruus. Paketin 66 muuttujalla Q_DIR määritellään mistä suunnasta tilapäinen nopeusrajoitus päätetään ja muuttujalla NID_TSR määritellään, mikä
tilapäinen nopeusrajoitus päätetään.
Tilapäiset nopeusrajoitukset on määriteltävä siten, että liikkuva kalusto ei joudu
valvomaan useampaa, kuin 30 tilapäistä nopeusrajoitusta samanaikaisesti. Liikkuva kalusto käsittelee samanaikaisesti valvottavat tilapäiset nopeusrajoitukset toisistaan erillisinä rajoituksina. Päällekkäisistä nopeusrajoituksista rajoittavin on aina määräävä. Jos veturilaite vastaanottaa uuden tilapäisen nopeusrajoituksen, jolla on sama tunniste kuin jo aiemmin vastaanotetulla nopeusrajoituksella, korvaa uusi tilapäinen nopeusrajoitus edellisen, ellei aikaisempaa ole
määritelty peruuttamattomaksi (NID_TSR = 255). Tilapäisen nopeusrajoituksen
antavan baliisiryhmän aluetunnukseksi (NID_C) tulee määritellä sama tunnus,
jota käytetään muilla samalla alueella olevilla baliisiryhmillä.
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Muita yleisiä tilapäisiin nopeusrajoituksiin liittyviä vaatimuksia ja rajoituksia:
 ETCS-järjestelmä mahdollistaa nopeusrajoitusten asettamisen portaittain 5 km/h välein. JKV:ssa vastaava lukema on 10 km/h, jolloin ETCS-järjestelmän avulla on mahdollista antaa tarkempi tilapäinen nopeusrajoitus
 nopeusrajoitus paketteja (65) voidaan välittää samassa viestissä maksimissaan 10 kappaletta.
 tasolla 2 tilapäiset nopeusrajoitukset välitetään ja perutaan aina RBCviestein
 tasolla 1 tilapäinen nopeusrajoitus voidaan peruuttaa pelkästään baliisilta saatavalla käskyllä
 yhdellä baliisiryhmällä voidaan asettaa enintään 10 tilapäistä nopeusrajoitusta
 baliisiryhmässä, jolla tilapäinen nopeusrajoitus asetetaan, tulee olla vähintään kaksi baliisia
 kun nopeusrajoitus asetetaan ketjuttamattomilla baliisiryhmillä, rajoitus
on asetettava kahdella baliisiryhmällä, joissa kummassakin on vähintään
kaksi baliisia
 tilapäiset nopeusrajoitukset on määriteltävä siten, että junan pituus otetaan huomioon nopeusrajoituksen päättyessä (paketti 65: Q_FRONT = 0)
 JKV-varustetulla rataosalla veturilaite hyväksyy baliisiryhmän lähettämän tilapäisen nopeusrajoitukseen liittyvät tiedot vain, jos veturilaite on
vastaanottanut myös tasonvaihtokomennot ETCS-varustellulle rataosalle siirtymiseksi.

4.9.1 Äkillisesti tarvittavat rajoitukset
Tasolla 2 äkilliset tilapäiset nopeusrajoitukset toimitetaan RBC-viestillä, käyttäen viestissä pakettia 65.
Tasolla 1 toimittaessa äkillisesti tarvittavat rajoitukset toteutetaan ketjuttamattomilla kahdella baliisiryhmällä. Kunnossapitäjällä on valmiiksi koodattuja baliiseja äkillisesti tarvittavia rajoituksia varten. Tilapäisen nopeusrajoituksen pituudeksi asetetaan järjestelmän sallima enimmäispituus eli 327,67 km. Tätä pidemmän nopeusrajoituksen määrittäminen onnistuu antamalla baliisiryhmässä peräkkäisiä nopeusrajoituksia, joilla jokaisella on yksilöllinen ID (NID_TSR). Nopeusrajoituksen ID valitaan väliltä 0-126. Jos uudelle nopeusrajoitukselle annetaan jo käytössä oleva ID, korvaa uusi tilapäinen nopeusrajoitus vanhan. Tämän
takia samaa tunnistetta ei voida käyttää tilanteissa, joissa tieto seuraavasta rajoituksesta annetaan ennen edellisen rajoituksen päättymiskohtaa. Äkillisesti
tarvittava nopeusrajoitus päätetään paketilla 66 erillisellä kahdella baliisiryhmällä. Peruutus-sanoma peruuttaa rajoituksen välittömästi siten, ettei junan pituutta huomioida. Alla olevassa kuvassa 9 on esitelty yksinkertainen esimerkki
äkillisesti tarvittavasta nopeusrajoituksesta.

Kuva 9. Äkillisesti tarvittava nopeusrajoitus.
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Kuvan 9 tilanteessa juna saapuu vasemmalta baliisiryhmille 24061 ja 24062,
jotka sisältävät samat tiedot äkillisen nopeusrajoituksen alkamisesta. Äkillisen
nopeusrajoituksen alkamispaikaksi on määritelty 2400 m (D_TSR = 2400), jonka
jälkeen nopeusrajoitus on voimassa. Myös lopussa on määritelty baliisiryhmille
24063 ja 24064 etäisyydet nopeusrajoituksen loppumiseen 2400 m, sillä tilapäinen nopeusrajoitus on mahdollista antaa baliisiryhmissä molempiin suuntiin.
Äkillisesti tarvittava nopeusrajoitus vaatii toimiakseen yhteensä 4 baliisiryhmää. Kuvan 9 baliisiryhmät sisältävät alla olevat paketit. Jos äkillinen nopeusrajoitus haluttaisiin toimivaksi myös oikealta vasemmalle, vaatisi se baliisiryhmille 24061 ja 24062 lisättäväksi lopettavaa paketti 66 ja baliisiryhmille 24063
ja 24064 lisättäväksi tilapäisen nopeusrajoituksen aloittava paketti 65.


Baliisiryhmät 24061 ja 24062
o tilapäisen nopeusrajoituksen aloittaminen (paketti 65)
 tunnistenumeroksi asetetaan 0 (NID_TSR = 0)
 tilapäisen nopeusrajoituksen aloituskohdaksi asetetaan 2400 m (D_TSR = 2400)
 tilapäisen nopeusrajoituksen pituudeksi asetetaan
maksimipituus 327670 m (L_TSR = 327670)
 tilapäiseksi nopeusrajoitukseksi asetetaan 75 km/h
(V_TSR = 15)
o viestin päättäminen (paketti 255)



Baliisiryhmät 24063 ja 24064
o tilapäisen nopeusrajoituksen päättäminen (paketti 66)
 tunnistenumeron on oltava sama kuin aloittavalla
paketilla 65 (NID_TSR = 0)
o viestin päättäminen (paketti 255)

Äkillinen nopeusrajoitus on voimassa niin kauan kuin paketin 65 osoittama nopeusrajoituksen pituus (L_TSR) on voimassa tai paketti 66 päättää nopeusrajoituksen. Äkillisiä nopeusrajoituksia luotaessa on muistettava, että kaikkien baliisiryhmien on oltava ketjuttamattomia. Jos ne ovat ketjutettua, ovat ne tällöin
ennakoitavissa olevia rajoituksia.

4.9.2 Ennakoitavissa olevat rajoitukset
Kun nopeusrajoituksen tarve on ennakoitavissa, rajoitukset voidaan toteuttaa
tasolla 1 joko ketjutetulla tai ketjuttamattomilla baliisiryhmillä. Tasolla 2 ne välitetään RBC-viestein. Näissä tapauksissa baliisiryhmät koodataan yksilöllisesti
juuri kyseistä käyttökohdetta varten. Ennakoitavissa nopeusrajoituksissa ei tarvita nopeusrajoituksen lopettavaa pakettia 66, sillä ennakoitavissa olevan tilapäisen nopeusrajoituksen pituus määritellään muuttujalla L_TSR.
1.

Rajoitukset ketjuttamattomilla baliisiryhmillä
 nopeusrajoituksen pituudeksi määritetään rajoitusalueen todellinen pituus
 nopeusrajoituksen ID:ksi valitaan 255, jolla tarkoitetaan sitä, että
sitä ei voida peruuttaa paketilla 66
 ID:llä 255 annetut rajoitukset käsitellään aina uusina rajoituksina,
eli ne eivät korvaa vanhoja samoilla tunnuksilla olevia rajoituksia
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tilapäisen nopeusrajoituksen aloitus on annettava aina kahdella
ketjuttamattomalla baliisiryhmällä

2. Rajoitukset ketjutetuilla baliisiryhmillä
 nopeusrajoituksen pituudeksi määritetään rajoitusalueen todellinen pituus
 nopeusrajoituksen ID:ksi valitaan 255, joten sitä ei voida peruuttaa paketilla 66
 tilapäinen nopeusrajoitus voidaan koodata edelliseen tai tarvittaessa kauempana sijaitsevaan baliisiryhmään. Tämä ei tuota ongelmia, sillä ketjutuksen myötä myös edellisiä baliisisanomia on
kuitenkin muutettava
 ketjutuksen haitat:
 Vaatii ketjutustietojen päivittämistä jo olemassa oleviin
baliisiryhmiin
 ketjutuksen edut:
 ei välttämättä vaadi erillisten baliisiryhmien asentamista,
jos nopeusrajoitus koodataan aiempiin baliisiryhmiin

4.9.3 Tilapäisen nopeusrajoituksen baliisiryhmien sijoittelu tasolla 1
Baliisiryhmä, jolla annetaan sanoma tilapäisen nopeusrajoituksen alkamisesta,
tulee sijoittaa riittävän kauas nopeusrajoitusalueen alkamiskohdan etupuolelle.
Tiedonsiirtomatka tulee määritellä siten, että kaikilla linjalla liikennöivillä junilla
on riittävästi etäisyyttä jarrutuksen suorittamiseen huomioiden mahdolliset nopeudet. Toisin sanoen D_TSR tulee määritellä aina tapauskohtaisesti riippuen
liikkuvasta kalustosta ja raiteen nopeusprofiilista. Jos äkillisesti tarvittava nopeusrajoitus halutaan peruuttaa paketilla 66, tulee tällöin baliisiryhmät sijoittaa
kohtaan, jossa nopeusrajoitus halutaan lopettaa välittömästi. Paketissa 66 ei ole
erillistä kohtaa, jossa voitaisiin määritellä päättymiskohta. Ennakoitavissa olevien nopeusrajoituksien kohdalla baliisiryhmien sijoittelussa vaikuttava tekijä
on se, että tehdäänkö rajoitus ketjutetulla vai ketjuttamattomilla baliisiryhmillä.
Ketjutetut nopeusrajoitukset eivät vaadi kahden baliisiryhmän hyödyntämistä
kuten ketjuttamattoman nopeusrajoituksen kohdalla on. Lisäksi, tilapäisten nopeusrajoituksien baliisiryhmien sijoittelussa tulee noudattaa yleisiä baliisiryhmien sijoittelua koskevia sääntöjä ja määräyksi.
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ETCS-sanomien suunnittelu

Sanomien suunnittelussa on huomioitava, välitetäänkö sanoma baliiseilla vai
RBC-viestillä. Tasolla 2 toimittaessa sanomat toimitetaan pääsääntöisesti RBCviestein. Suunnittelussa on huomioitava, että osa paketeista voidaan edelleen
toimittaa ainoastaan baliiseilla. Samoin baliisien käyttö paikannukseen on huomioitava suunnitellussa, jotta varmistetaan riittävä sijaintipisteiden määrä.

5.1 Baliisi-informaation rakenne
Baliisi-informaation rakenne on alla esitetyn kaltainen.
Muuttuja (engl. variable): Muuttujat ovat informaatiorakenteen alimmalla tasolla. Kullekin muuttujalle määritellään arvo osana sanomasuunnittelua.
Paketti (engl. packet): Paketit koostuvat muuttujista. Paketit ovat määrämuotoisia kokonaisuuksia ja kullekin paketille on määritelty oma käyttötarkoituksensa.
Viesti (engl. message): Viesti on informaatio, jonka yksittäinen baliisi välittää veturilaitteelle. Viesti koostuu otsikko-osasta sekä paketeista.
Viestin sisältämät paketit valitaan sanomasuunnittelussa sen mukaan,
mitä informaatiota baliisiryhmällä halutaan välittää. Otsikko-osa on
määrämuotoinen.
Sanoma (engl. telegram): Sanomalla tarkoitetaan informaatiota, jonka
yksi baliisiryhmä kokonaisuutena välittää veturilaitteelle. Sanoma siis
koostuu kaikkien baliisiryhmään kuuluvien yksittäisten baliisien viesteistä.

Kuva 10. Baliisin välittämän informaation rakenne.
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5.1 RBC-informaation rakenne
RBC-informaation rakenne poikkeaa hieman baliisein välitettävän informaation
rakenteesta ja on alla esitetyn kaltainen.
Muuttuja (engl. variable): Muuttujat ovat informaatiorakenteen alimmalla tasolla. Kullekin muuttujalle määritellään arvo osana sanomasuunnittelua.
Paketti (engl. packet): Paketit koostuvat muuttujista. Paketit ovat määrämuotoisia kokonaisuuksia ja kullekin paketille on määritelty oma käyttötarkoituksensa.
Viesti (engl. message): Viesti on informaatio, jonka RBC välittää veturilaitteelle. RBC-viesteille on kullekin määritelty oma käyttötarkoituksensa. Viesti koostuu kyseiselle viestille ominaisesta rakenteesta, johon
kuuluvat viestin omat muuttujat ja mahdollisesti mukana välitettävät
paketit.
RBC-viesteissä on suunnittelussa huomioitava mitä tietoa halutaan välittää
sekä millä viesteillä ja paketeilla se tulee tehdä. Kaikkia paketteja ei voida välittää kaikilla viesteillä ja joillain viesteillä ei voida välittää mitään paketteja. Myös
eräät viestit ja paketit ovat määritelty pakollisiksi yhdistelmiksi - esimerkiksi
viesti 3 ”Ajolupa”, jonka mukana on aina toimitettava paketti 15 ”Ajolupa tasolla
2 & 3”.
Tasolla 2 toimittaessa veturilaite ja RBC käyvät molemmin suuntaista keskustelua. Tästä syystä veturilaitteen välittämällä informaatiolla on sama rakenne,
kuin RBC välittämällä informaatiolla.

5.1 Muuttujat
ERTMS/ETCS-järjestelmässä jokaisella muuttujalla on yksilöivä nimi. Lisäksi
muuttujat on jaoteltu erilaisiin muuttujatyyppeihin sen mukaan mitä tietoa kyseinen muuttuja välittää. Alla olevassa listassa on eritelty käytettävissä olevat
muuttujatyypit ja niistä käytettävät lyhenteet.
A = Kiihtyvyys (engl. acceleration)
D = Etäisyys (engl. distance)
G = Kaltevuus (engl. gradient)
L = Pituus (engl. lenght)
M = Sekalainen (engl. miscellaneous)
N = Numero (engl. number)
NC = Luokan numero (engl. class number)
NID = ID-numero (engl. identity number)
Q = Määre (engl. qualifier)
T = Aika (engl. time)
V = Nopeus (engl. velocity)
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6 ETCS-sanomien viestit
ETCS-viestien rakenne riippuu siitä, välitetäänkö ne baliisein vai RBC:llä. Baliisiviesteissä on otsikko-osa, joka viestistä tai sen paketeista riippumatta on aina
samanlainen. RBC-viesteissä taas viestin rakenne on osassa 6.2 kuvatun kaltainen. Viestistä riippuen eroja voi olla viestin muuttujissa tai siinä mitä paketteja
viestin mukana voidaan välittää. Jokaisella viestillä on oma tarkoituksensa ja
niitä voidaan käyttää vain kyseiseen tarkoitukseen. Osassa RBC-viestejä on aina
mukana kulkevia pakollisia paketteja ja osassa ei voida mukana toimittaa mitään
pakettia.

6.1 Viestin otsikko-osa, baliisiviestit
Pakettien lisäksi jokainen viesti sisältää otsikko-osan. Otsikko-osan muuttujien
arvot määritellään alla olevan mukaisesti.
Muuttuja

Muuttujan selite

Arvo

Q_UPDOWN

Informaation suunta

0 = Veturilaitteelta
ratalaitteelle
1 = Ratalaitteelta
veturilaitteelle

M_VERSION

ETCS-järjestelmäversio

7

Q_MEDIA

Median tyyppi

N_PIG

Baliisin sijainti
(järjestysnumero)
baliisiryhmässä

0 = Baliisi
1 = Euroloop
0-7

Tarkennus

000 xxxx =
Aiemmat
versiot
001 0000 =
Versio 1.0
001 0001 =
Versio 1.1
010 0000 =
Versio 2.0
010 0001 =
Varalla
111 1111 =
Varalla
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Muuttuja

Muuttujan selite

Arvo

N_TOTAL

Baliisien kokonaismäärä kyseisessä
baliisiryhmässä

0-7

M_DUP

Tieto, jolla ilmaistaan, onko baliisi
kahdennettu

00 = Baliisi ei ole
kahdennettu
01 = Baliisi kahdentaa seuraavan baliisin (baliisin, jolla
yhtä suurempi
järjestysnumero)
10 = Baliisi kahdentaa edellisen baliisin
(baliisin, jolla yhtä
pienempi järjestysnumero)
11 = Varalla

M_MCOUNT Sanoman numero,
johon viesti kuuluu

0-253,
254 = Viesti ei koskaan sovi baliisiryhmän sanomaan
255 = Viesti sopii
kaikkiin saman baliisiryhmän sanomiin

NID_C

Aluetunnus

0-1023 (Suomelle
varattu 322-335)

NID_BG

Baliisiryhmän tunnus

0-16382
16383 = ketjutetun
baliisiryhmän tunnus ei ole tiedossa
(käytetään vain
asemoinnin yhteydessä)

Q_LINK

Tieto, jolla ilmaistaan, onko baliisiryhmä ketjutettu vai
ketjuttamaton

0 = ketjuttamaton
1 = ketjutettu

Tarkennus
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6.1 Viestin rakenne, RBC-viestit
Jokaisella RBC-viestillä on oma toimintatarkoitus. Se mihin tarkoitukseen viestiä
käytetään määrä hyvin pitkälti myös sen rakennetta. Perusrakenne on jokaisella
viestillä sama, mutta mukana kulkevien pakettien ja muuttujien määrä sekä niiden toiminnallisuus vaihtelevat. RBC-viestit ratalaitteilta veturilaitteelle muodostuvat seuraavan perusrakenteen mukaisesti.

Muuttuja

Selite

Tarkennus

NID_MESSAGE

Viestin tunniste

L_MESSAGE

Viestin pituus

T_TRAIN

Viestin aikaleima

M_ACK

Viestin kuittauksen
vaatimus

Määritellään, tarvitseeko veturilaitteen kuitata
viestin vastaanottaminen

NID_LRBG

Viimeksi luetun
baliisiryhmän tunnus

Kertoo mihin baliisiryhmään viestin ja sen
sisältämien pakettien
muuttujat viittaavat

Muuttujat

Viestiin kuuluvat
muuttujat

Pakolliset paketit

Viestiin kuuluvat
paketit

Vapaaehtoiset
paketit

Muut paketit, jotka
viestin mukana tarvittaessa lähetetään.
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6.1 RBC-viestit
Alla olevaan taulukkoon on lueteltu kaikki RBC:n välittämät viestit ja niiden
kanssa pakollisena välitettävät paketit. Joidenkin viestien mukana ei toimiteta
mitään paketteja, tämä on mainittu sarakkeessa tarkennus.

Tun- Nimi
niste

Pakolliset
paketit viestin
mukana

Tarkennus

2

Kuljettajan vastuulla -tilan
salliminen

-

Tarvittaessa voidaan
mukana välittää vain
paketti 63

3

Ajolupa

15

6

TRIP-tilasta poistumisen
tunnistus

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

8

Junatietojen kuittaus

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

9

Ajoluvan lyhentäminen

15

15

Ehdollinen hätäpysäytys

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

16

Ehdoton hätäpysäytys

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

18

Hätäpysäytyksen peruutus

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

24

Yleinen viesti

-

27

Vaihtotyötila hylätty

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

28

Vaihtotyötila hyväksytty

-

Tarvittaessa mukana
voidaan välittää vain
paketit 3, 44 tai 49
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Tun- Nimi
niste

Pakolliset
paketit viestin
mukana

Tarkennus

32

RBC/RIU järjestelmäversio

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

33

Ajolupa siirretyllä paikkatiedolla

15

34

Edessä oleva raideosuus
tyhjä -pyyntö (TAF)

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

39

Yhteyden katkaisun kuittaus

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

40

Juna hylätty

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

41

Juna hyväksytty

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

43

SoM paikkatieto vahvistettu RBC toimesta

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja

45

Koordinaatti järjestelmän
määritys

-

Viestin yhteydessä ei
välitetä paketteja
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7 ETCS-sanomien paketit
Seuraavien kappaleiden taulukoissa esitetään vaatimuseritelmän mukaisten
pakettien sisällöt selitteineen. Taulukko sisältää varsinaisen muuttujan nimen,
sen suomenkielisen selitteen, muuttujalle sallitut arvot sekä muuttujan tai sen
arvojen mahdolliset tarkennukset. Lisäksi taulukon yläpuolella on kerrottu millä
tavoin kyseinen paketti tulee välittää tasolla 2.
Taulukoissa on määritetty pakettien sisältämät muuttujat, muuttujien kuvaukset, muuttujien pituus bitteinä ja niiden mahdolliset arvot. Tarkennussarakkeessa on kuvattu pakettien sisäisiä ehtoja ja mahdollisia lisätietoja.

7.1 Paketti 0: Viestin eston tunnus
Kun pakettia 0 käytetään, sen täytyy olla viestin ensimmäinen paketti.
Paketilla välitetään tieto veturilaitteelle, että sanoma voidaan ohittaa VBC-komennon perusteella.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

NID_PACKET

Paketin tunniste

8

0

NID_VBCMK

Viestin eston tunnus 6

0-63

Tarkennus
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7.2 Paketti 2: Järjestelmäversio
Paketilla kerrotaan veturilaitteelle, mikä järjestelmäversio on käytössä.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

NID_PACKET

Paketin
tunniste

8

2

Q_DIR

2
Kulkusuunta, jota
paketilla
annettu
informaatio koskee

L_PACKET

Paketin
kokonaispituus bitteinä

13

M_VERSION

ETCS-järjestelmäversio

7

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla
0-8191

000 xxxx = Aiemmat
versiot
001 0000 = Versio 1.0
001 0001 = Versio 1.1
010 0000 = Versio 2.0
010 0001 = Varalla
111 1111 = Varalla

Tarkennus
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7.1 Paketti 3: Kansalliset arvot
Paketilla määritetään yksikölle kansalliset arvot.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

NID_PACKET

Paketin tunniste

8

3

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio
koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin kokonaispituus
bitteinä

13

0-8191

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin sisällä

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

D_VALIDNV

Etäisyys
kansallisten
arvojen voimassaolokohtaan

15

0 cm –
327,660 km
32767 = Kansalliset arvot voimassa heti

NID_C

Aluetunnus

10

0-1023 (Suomelle varattu 322335)

Tarkennus

Kansallisten alueiden tunniste
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Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

N_ITER

Iteraatiokierrosten lukumäärä

5

0-31

NID_C

Aluetunnus

10

0-1023 (Suomelle varattu 322335)

V_NVSHUNT

Vaihtotyön
nopeusrajoitus

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

V_NVSTFF

SR-tilan nopeusrajoitus

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

V_NVONSIGHT

OS-tilan nopeusrajoitus

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

V_NVLIMSUPERV

LS-tilan nopeusrajoitus

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

V_NVUNFIT

Varustamattoman alueen nopeusrajoitus

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

V_NVREL

Valvontanopeus

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

D_NVROLL

Rullauksen
eston valvonta

15

0 cm –
327,660 km
32767 = Rajoittamaton

Q_NVSBTSMPERM

SBI-käyrän
käyttäminen
tavoitenopeuden
valvonnassa

1

0 = Ei
1= Kyllä

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

Q_NVEMRRLS

Hätäjarrutuksen irrottaminen

1

0 = Sallittu
pysähdyksissä
1 = Sallittu,
kun yksikön
nopeus on
alle sallitun
nopeuden

Q_NVGUIPERM

Opastavien
käyrien näyttäminen

1

0 = Ei
1 = Kyllä

Q_NVSBFBPERM

Käyttöjarrutuksen toimintatilatiedon käyttäminen

1

0 = Ei
1 = Kyllä

Q_NVINHSMICPER
M

Lupa estää
nopeuden
mittauksen
epätarkkuuden korjaus

1

0 = Ei
1 = Kyllä

V_NVALLOWOVTRP

Seis ohi -toiminnon aktivointi

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

V_NVSUPOVTRP

Seis ohi -toiminnon aikainen nopeusrajoitus

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

D_NVOVTRP

Seis ohi -toiminnolle sallittu matka

15

0 cm –
327,660 km

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

T_NVOVTRP

Seis ohi -toiminnolle sallittu aika

8

0 s – 255 s, 1
s välein

D_NVPOTRP

Pakenemiselle
sallittu
matka

15

0 cm –
327,660 km

M_NVCONTACT

Yhteyskat2
koksen
aikainen
toiminta

00 = Seis ohi
01 = Käyttöjarrutus
10 = Ei toimintaa
11 = Varalla

T_NVCONTACT

8
Yhteyskatkokselle sallittu aika

0 s – 254 s, 1
s välein
1111 1111 = Rajoittamaton

M_NVDERUN

Kuljettajatie- 1
don
syöttäminen liikkeessä

0 = Ei
1= Kyllä

D_NVSTFF

Suurin SR-ti- 15
lalle sallittu
etäisyys

0
cm
–
327,660 km
32767 = Rajoittamaton

Q_NVDRIVER_ADH
ES

Kelitiedon
muuttaminen
kuljettajan
toimesta

1

0 = Ei sallittu
1 = Sallittu

A_NVMAXREDADH1

Maksimi hidastuvuusarvo alentuneessa kitkassa 1 (Matkustajajuna

6

0 m/s2 – 3,15
m/s2,
0,05
2
m/s välein

Tarkennus
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Kuvaus
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Pituus
[bittiä]

Arvo

jarrulajissa P
ja kisko-pyöräkontaktista riippumaton jarru)
A_NVMAXREDADH2

Maksimi hidastuvuusarvo alentuneessa kitkassa 1 (Matkustajajuna
jarrulaji P ilman kiskopyörä-kontaktista riippumatonta
jarrua)

6

0 m/s2 – 3,15
m/s2,
0,05
2
m/s välein

A_NVMAXREDADH3

Maksimi hidastusarvo
alentuneessa kitkassa
tavarajunille
(jarrulajit P ja
G)

6

0 m/s2 – 3,15
m/s2,
0,05
2
m/s välein

Q_NVLOCACC

6
Baliisiryhmän sijainnin
tarkkuus

M_NVAVADH

Kitkan
määrittämiseen käytettävä painotuskerroin

5

0 – 1,00, 0,05
välein

M_NVEBCL

Hätäjarrutuksen
luotettavuusarvo

4

0 = 50 %
1 = 90 %
2 = 99 %
3 = 99,9 %

0 m -63 m

Tarkennus
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Kuvaus
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Pituus
[bittiä]

kuivalla
kiskolla

Q_NVKINT

Arvo

Tarkennus

4 = 99,99 %
5 = 99,999 %
6 = 99,9999
%
7 = 99,99999
%
8
=
99,999999 %
9
=
99,9999999
%
10-15 = Varalla

Korjauskertoimet

1

0 = Ei korjauskertoimia
1 = Korjauskertoimet huomioidaan

Q_NVKVINTSE
T

Korjauskertoimen
tyyppi

2

00 = Tavarajuna
01 = Perinteinen matkustajajuna
10-11 = Varalla

Vain, jos
Q_NVKINT = 1,
Q_NVKVINTSET ja
seuraavat muuttujat huomioidaan

A_NVP12

Alempi hidastuvuusraja Kv-intparametrin
portaittaiseen laskentaan matkustajajunalla

6

0 m/s2 – 3,15
m/s2, 0,05
m/s2 välein

Vain, jos
Q_NVKVINTSET = 1

A_NVP23

Ylempi hidastuvuusraja Kv-intparametrin

6

0 m/s2 – 3,15
m/s2, 0,05
m/s2 välein

Vain, jos
Q_NVKVINTSET = 1
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Muuttuja

Kuvaus

57

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

portaittaiseen laskentaan matkustajajunalla
V_NVKVINT

Nopeudesta
riippuvainen
portaittainen
korjauskerroin

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

= 0 km/h

M_NVKVINT

Jarruviiveen
korjauskerroin

7

0-2,54, 0,02
välein

Voimassa
V_NVKVINT ja
V_NVKVINT(1) muuttujien välillä.
Jos Q_NVKVINTSET
= 1 annetaan korjauskerroin, jos
hätäjarrutuksen
hidastuvuus on
pienempi kuin
A_NVP12



M_NVKVINT

Jarruviiveen
korjauskerroin

7

0-2,54, 0,02
välein

Vain, jos
Q_NVKVINTSET = 1.
Voimassa
V_NVKVINT- ja
V_NVKVINT(1) muuttujien välillä.
Annetaan korjauskerroin, jos hätäjarrutuksen hidastuvuus on suurempi kuin
A_NVP23
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Muuttuja

Kuvaus

N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

V_NVKVINT(n)

Nopeudesta
riippuvainen
portaittainen
korjauskerroin

58

Pituus
[bittiä]

Arvo

5

0-31

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

Tarkennus

Voimassa
V_NVKVINT(n) ja
V_NVKVINT(n+1) muuttujien välillä.
Jos Q_NVKVINTSET
= 1 annetaan korjauskerroin, jos
hätäjarrutuksen
hidastuvuus on
pienempi kuin
A_NVP12

M_NVKVINT(n)

Jarruviiveen
korjauskerroin

7

0-2,54, 0,02
välein

Vain, jos
Q_NVKVINTSET = 1.
Voimassa
V_NVKVINT(n)- ja
V_NVKVINT(n+1) muuttujien välillä.
Annetaan korjauskerroin, jos hätäjarrutuksen hidastuvuus on suurempi kuin
A_NVP23



N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä



Q_NVKVINTSET(k)

Korjauskertoimen
tyyppi

5

0-31

2

00 = Tavarajuna
01 = Perinteinen matkustajajuna
10-11 = Varalla
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Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

A_NVP12(k)

Alempi hidastuvuusraja Kv-intparametrin
portaittaiseen laskentaan matkustajajunalla

6

0 m/s2 – 3,15
m/s2, 0,05
m/s2 välein

Vain, jos
Q_NVKVINTSET(k)
=1

A_NVP23(k)

Ylempi hidastuvuusraja Kv-intparametrin
portaittaiseen laskentaan matkustajajunalla

6

0 m/s2 – 3,15
m/s2, 0,05
m/s2 välein

Vain, jos
Q_NVKVINTSET(k)
=1



V_NVKVINT(k)

Nopeudesta
riippuvainen
portaittainen
korjauskerroin

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

= 0km/h



M_NVKVINT(k)

Jarruviiveen
korjauskerroin

7

0-2,54, 0,02
välein

Voimassa
V_NVKVINT(k) ja
V_NVKVINT(k,1) muuttujien välillä.
Jos Q_NVKVINTSET(k) = 1 annetaan korjauskerroin, jos hätäjarrutuksen hidastuvuus on pienempi
kuin A_NVP12(k)
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Muuttuja
M_NVKVINT(k)
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Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

Jarruviiveen
korjauskerroin

7

0-2,54, 0,02
välein

Vain, jos
Q_NVKVINTSET(k)
= 1.
Voimassa
V_NVKVINT(k)- ja
V_NVKVINT(k,1) muuttujien välillä.
Annetaan korjauskerroin, jos hätäjarrutuksen hidastuvuus on suurempi kuin
A_NVP23(k)



N_ITER(k)

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

V_NVKVINT(k,
m)

M_NVKVINT(k,
m)

5

0-31

Nopeudesta
riippuvainen
portaittainen
korjauskerroin

7

0 km/h – 600
km/h,
5
km/h välein

Jarruviiveen
korjauskerroin

7

0-2,54, 0,02
välein

Voimassa
V_NVKVINT(k,m) ja
V_NVKVINT(k,m+1)
-muuttujien välillä.
Jos Q_NVKVINTSET(k) = 1 annetaan korjauskerroin, jos hätäjarrutuksen hidastuvuus on pienempi
kuin A_NVP12(k)

M_NVKVINT(k,
m)

Jarruviiveen
korjauskerroin

7

0-2,54, 0,02
välein

Vain, jos
Q_NVKVINTSET(k)
= 1.
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Kuvaus
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Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus
Voimassa
V_NVKVINT(k,m)ja
V_NVKVINT(k,m+1)
-muuttujien välillä.
Annetaan korjauskerroin, jos hätäjarrutuksen hidastuvuus on suurempi kuin
A_NVP23(k)

L_NVKRINT

5
Junapituudesta riippuvainen portaittainen
korjauskerroin

M_NVKRINT

Junapituuden
korjauskerroin

N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

L_NVKRINT(l)

Junapituudesta riippuvainen portaittainen
korjauskerroin

0=0m
=0m
1 = 25 m
2 = 50 m
3 = 75 m
4 = 100 m
5 = 150 m
6 = 200 m
7 = 300 m
(100 m välein)
31 = 2700 m

5

0- 1,55, 0,05
välein

5

0-31

5

0=0m
1 = 25 m
2 = 50 m
3 = 75 m
4 = 100 m
5 = 150 m
6 = 200 m
7 = 300 m
(100 m välein)

Voimassa muuttujien L_NVKRINT ja
L_NVKRINT(1) välillä
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Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

31 = 2700 m
M_NVKRINT(l)

Junapituuden
korjauskerroin

5

0- 1,55, 0,05
välein

M_NVKTINT

Jarruviiveen
korjauskerroin

5

0- 1,55, 0,05
välein

Voimassa muuttujien L_NVKRINT(l)
ja
L_NVKRINT(l+1)
välillä
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7.2 Paketti 5: Ketjutus
Paketilla välitetään baliisiryhmien ketjutustiedot.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin tunniste 8

5

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat
suunnat
11 = varalla

13

0-8191

L_PACKET

Paketin
kokonaispituus
bitteinä

Pituus
[bittiä]

Arvo

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin sisällä

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin asteikko
2 = 10 metrin asteikko
3 = varalla

D_LINK

Etäisyys seuraavaan ketjutettuun baliisiryhmään

15

0 cm – 327,670 km

Q_NEWCOUNTRY

Muuttujalla
kerrotaan, onko
ketjutetulla
baliisiryhmällä
sama aluetunnus (NID_C),
kuin sitä edeltävällä baliisiryhmällä

1

0 = ei uutta NID_Carvoa
1 = uusi NID_C-arvo

Aluetunnus

10

NID_C

0-1023 (Suomelle
varattu 322-335)

Tarkennus

Jos Q_NEWCOUNTRY = 1
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Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

NID_BG

Baliisiryhmän
tunnus

14

0-16382
16383 = ketjutetun
baliisiryhmän tunnus ei ole tiedossa
(käytetään vain
asemoinnin yhteydessä)

Q_LINKORIENTATION

Suunta, josta
ketjutettu
baliisiryhmä
ohitetaan

1

0 = vastakkainen
suunta
1 = nimellinen
suunta

Q_LINKREAC
TION

Toimenpide,
jonka veturilaite
suorittaa, kun
ketjutettua
baliisiryhmää ei
havaita ilmoitetussa sijainnissa

2

0 = Seis-opasteen
ohitus
1 = käyttöjarrutus
10 = ei toimenpidettä

Q_LOCACC

Baliisiryhmän
sijainnin tarkkuus

6

0 m - 63 m, 1 m
välein

5

0-29

N_ITER

Iteraatiokierrosten lukumäärä

D_LINK(k)

Etäisyys seuraavaan ketjutettuun baliisiryhmään

15

0 cm – 327,670 km

Q_NEWCOUNTRY(k)

Muuttujalla
kerrotaan, onko
ketjutetulla
baliisiryhmällä
sama aluetunnus (NID_C),

1

0 = ei uutta NID_Carvoa
1 = uusi NID_C-arvo

Tarkennus
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Kuvaus

65

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

0-1023 (Suomelle
varattu 322-335)

Jos Q_NEWCOUNTRY = 1

kuin sitä edeltävällä baliisiryhmällä
NID_C(k)

Aluetunnus

10

NID_BG(k)

Baliisiryhmän
tunnus

14

0-16382
16383 = ketjutetun
baliisiryhmän tunnus ei ole tiedossa
(käytetään vain asemoinnin
yhteydessä)

Q_LINKORIENTATION(k)

Suunta, josta
ketjutettu baliisiryhmä ohitetaan

1

0 = vastakkainen
suunta
1 = nimellinen
suunta

Q_LINKREAC
TION(k)

Toimenpide,
jonka veturilaite
suorittaa, kun
ketjutettua baliisiryhmää ei
havaita ilmoitetussa sijainnissa

2

0 = Seis-opasteen
ohitus
1 = käyttöjarrutus
10 = ei toimenpidettä

Q_LOCACC(k)

Baliisiryhmän
sijainnin tarkkuus

6

0 m - 63 m, 1 m
välein
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7.3 Paketti 6: ETCS-rakennusalueen raja
Paketilla asetetaan tai poistetaan ETCS-rakennusalueen raja.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

NID_PACKET

Paketin tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin kokonaispituus bitteinä

13

0-8191

Q_VBCO

Valitsee
toiminnon:
virtuaalisen
baliisisuojan
asettaminen
vai poistaminen

1

0 = virtuaalisen baliisisuojan poistaminen
1 = virtuaalisen baliisisuojan asettaminen

NID_VBCMK

Virtuaalisen
baliisisuojan
tunnus

6

0-63

NID_C

Aluetunnus

10

0-1023 (Suomelle varattu 322-335)

Aika päivissä,
jonka asetettava virtuaalinen baliisisuoja on voimassa.

8

0-255

T_VBC

Tarkennus

6

Vain, jos Q_VBCO
=1
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7.4 Paketti 12: Ajolupa taso 1
Paketilla välitetään ajolupa tasolla 1.
 Baliisi (pakettia ei käytetä tasolla 2)
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

NID_PACKET

Paketin
tunniste

8

12

Q_DIR

Kulkusuunta, jota
paketilla
annettu informaatio
koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

L_PACKET

Paketin
kokonaispituus bitteinä

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso paketin sisällä

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

V_MAIN

Opastinnopeusrajoitus

7

0 km/h – 600
km/h, 5km/h
välein

V_EMA

Ajoluvan
päätekohdan
nopeusrajoitus

7

0 km/h – 600
km/h, 5km/h
välein

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

T_EMA

Ajoluvan
päätekohdan
nopeusrajoituksen
voimassaoloaika

10

0 – 1022, 1 s
välein
1023 = rajoittamaton

Voidaan asettaa
”Ei voimassaoloaikaa”

N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

5

0-5

L_SECTION(k)

Ajoluvan
pituus

15

0 cm –
327,670 km

Q_SECTIONTIMER(k)

Ajoluvan
osuuden aikakatkaisu

1

0 = ei aikakatkaisua
1 = aikakatkaisu käytössä

T_SECTIONTIMER(k)

Ajoluvan
osuuden
voimassaoloaika

10

0 – 1022, 1 s
välein
1023 = rajoittamaton

D_SECTIONTIMERSTOPLOC(k)

Etäisyys
osuuden
alusta aikakatkaisun
päätepisteeseen

15

0 cm –
327,670 km

L_ENDSECTION

Ajoluvan
loppuosuuden pituus

15

0 cm –
327,670 km

Q_SECTIONTIMER

Ajoluvan
osuuden aikakatkaisu

1

0 = ei aikakatkaisua
1 = aikakatkaisu käytössä

0, jos V_MAIN = 0,
tai ajoluvassa on
vain yksi osuus
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Muuttuja

69

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

T_SECTIONTIMER

Ajoluvan
osuuden
voimassaoloaika

10

0 – 1022, 1 s
välein
1023 = rajoittamaton

D_SEC
TIONTIMERSTOPLO
C

Etäisyys
15
osuuden
alusta aikakatkaisun
päätepisteeseen

0 cm – 327,670
km

Q_ENDTIMER

Ajoluvan
loppuosuuden aikakatkaisu

1

0 = ei aikakatkaisua
1 = aikakatkaisu käytössä

T_END
TIMER

Ajoluvan
loppuosuuden aikakatkaisun
voimassaoloaika

10

0 – 1022, 1 s
välein
1023 = rajoittamaton

D_ENDTIMERSTARTLOC

Etäisyys
ajoluvan
loppuosuuden aikakatkaisun
alusta ajoluvan päätekohtaan

15

0 cm – 327,670
km

Turvattava
kohta

1

0 = ei turvattavaa kohtaa

Q_DANGERPOINT

1 = turvattava
kohta

Tarkennus
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Kuvaus
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Pituus
[bittiä]

D_DP

15
Etäisyys
ajoluvan
päätekohdasta turvattavaan
kohtaan

V_RELEASEDP

Turvattavan kohdan
valvontanopeus

7

Arvo
0 cm – 327,670
km

0 – 120 = 0
km/h – 600
km/h, 5km/h
välein
121 – 125 = varalla
126 = veturilaitteen laskennallinen
valvontanopeus
127 = kansallinen arvo

Q_OVERLAP

Ohiajovara

1

0 = ei ohiajovaraa
1 = ohiajovara

D_STARTOL

Etäisyys
ohiajovaran
alusta ajoluvan päätekohtaan

15

0 cm – 327,670
km

T_OL

Ohiajovaran voimassaoloaika

10

0 – 1022, 1 s
välein
1023 = rajoittamaton

Tarkennus
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Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

D_OL

Ohiajo’varan pituus

15

0 cm –
327,670 km

V_RELEASEOL

Ohiajovaran valvontanopeus

7

0 – 120 = 0
km/h – 600
km/h, 5km/h
välein
121 – 125 = varalla
126 = veturilaitteen laskennallinen
valvontanopeus
127 = kansallinen arvo

Tarkennus
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7.5 Paketti 15: Ajolupa taso 2 & 3
Paketilla välitetään ajolupa tasoilla 2 ja 3.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta, jota
paketilla
annettu informaatio
koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin kokonaispituus bitteinä

13

0-8191

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso paketin sisällä

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

V_EMA

Ajoluvan
päätekohdan nopeusrajoitus

7

0 km/h –
600 km/h,
5km/h välein

T_EMA

Ajoluvan
päätekoh-

10

0 – 1022, 1 s
välein

Tarkennus

15

Voidaan asettaa ”Ei voimassaoloaikaa”
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Kuvaus
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Pituus
[bittiä]

dan nopeusrajoituksen voimassaoloaika
N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

Arvo

Tarkennus

1023 = rajoittamaton

5

0-5

L_SECTION(k)

Ajoluvan
osuuden pituus

15

0 cm –
327,670 km

Q_SECTIONTIMER(k)

Ajoluvan
osuuden aikakatkaisu

1

0 = ei aikakatkaisua
1 = aikakatkaisu käytössä

10

T_SECTIONTIMER(k)

Ajoluvan
osuuden
voimassaoloaika

0 – 1022, 1 s
välein
1023 = rajoittamaton

D_SECTIONTIMERSTOPLOC(k)

Etäisyys
15
osuuden
alusta aikakatkaisun
päätepisteeseen

0 cm –
327,670 km

L_ENDSECTION

Ajoluvan
loppuosuuden pituus

15

0 cm –
327,670 km

Q_SECTIONTIMER

Ajoluvan
osuuden aikakatkaisu

1

0 = ei aikakatkaisua

0, jos ajoluvassa on vain
yksi osuus
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Pituus
[bittiä]

Arvo

1 = aikakatkaisu käytössä
T_SECTIONTIMER

Ajoluvan
osuuden
voimassaoloaika

10

0 – 1022, 1 s
välein
1023 = rajoittamaton

D_SECTIONTIMERSTOPLOC

Etäisyys
osuuden
alusta aikakatkaisun
päätepisteeseen

15

0 cm –
327,670 km

Q_ENDTIMER

Ajoluvan
loppuosuuden aikakatkaisu

1

0 = ei aikakatkaisua

T_ENDTIMER

Ajoluvan
loppuosuuden aikakatkaisun
voimassaoloaika

10

D_ENDTIMERSTARTLOC

15
Etäisyys
ajoluvan
loppuosuuden aikakatkaisun
alusta ajoluvan päätekohtaan

1 = aikakatkaisu käytössä
0 – 1022, 1 s
välein
1023 = rajoittamaton

0 cm –
327,670 km

Tarkennus
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Kuvaus

Q_DANGERPOINT

Turvattava
kohta

75

Pituus
[bittiä]
1

Arvo

0 = ei turvattavaa kohtaa
1 = turvattava kohta

D_DP

Etäisyys
15
ajoluvan
päätekohdasta turvattavaan
kohtaan

0 cm –
327,670 km

V_RELEASEDP

Turvattavan kohdan
valvontanopeus

0 – 120 = 0
km/h – 600
km/h, 5km/h
välein

7

121 – 125 =
varalla
126 = veturilaitteen laskennallinen
valvontanopeus
127 = kansallinen arvo
Q_OVERLAP

Ohiajovara

1

0 = ei ohiajovaraa
1 = ohiajovara

D_STA
RTOL

Etäisyys
ohiajovaran

15

0 cm –
327,670 km

Tarkennus
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Kuvaus
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Pituus
[bittiä]

Arvo

alusta ajoluvan päätekohtaan
T_OL

Ohiajovaran voimassaoloaika

10

0 – 1022, 1 s
välein
1023 = rajoittamaton

D_OL

Ohiajovaran pituus

15

0 cm –
327,670 km

V_RELEASEOL

Ohiajovaran valvontanopeus

7

0 – 120 = 0
km/h – 600
km/h, 5km/h
välein
121 – 125 =
varalla
126 = veturilaitteen laskennallinen
valvontanopeus
127 = kansallinen arvo

Tarkennus
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7.6 Paketti 16: Asemointi
Paketilla päivitetään nykyinen etäisyystieto.
 Baliisi (Pakettia ei käytetä tasolla 2)
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
niste

Pituus
[bittiä]
tun- 8

Arvo
16

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat
suunnat
11 = varalla

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
2
annettu informaatio koskee

L_PACKET

Paketin
kokonaispituus
13
bitteinä

0-8191

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin sisällä

0 = 10 cm
asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin asteikko
3 = varalla

Q_SCALE

L_SECTION

Ajoluvan
tuus

2

pi- 15

0 cm –
327,670 km

Tarkennus
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7.7 Paketti 21: Kaltevuusprofiili
Paketilla välitetään kaltevuusprofiili. Paketin muuttuja D_GRADIENT kertoo etäisyyden seuraavaan kaltevuusprofiilin vaihtumiskohtaan. Kaltevuusarvo on annetun alueen pienin kaltevuuden arvo.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
tun- 8

NID_PACKE
T

Paketin
niste

Q_DIR

Kulkusuunta,
2
jota paketilla
annettu informaatio koskee

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin koko- 13
naispituus
bitteinä

0-8191

Q_SCALE

Etäisyyden
2
tarkkuustaso
paketin sisällä

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin asteikko
2 = 10 metrin asteikko
3 = varalla

D_GRADIENT

Etäisyys kal- 15
tevuusarvon
vaihtumiskohtaan

0 cm – 327,670 km

Q_GDIR

Kaltevuuden
suunta

G_A

Kaltevuuden
8
arvo kahden
pisteen välillä

1

Arvo

21

0 = alamäki
1= ylämäki
0-254 ‰

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
5

N_ITER

Iteraatiokierrosten lukumäärä

D_GRADIENT(k)

Etäisyys kal- 15
tevuusarvon
vaihtumiskohtaan

Q_GDIR(k)

Kaltevuuden
suunta

G_A(k)

8
Kaltevuuden
arvo kahden
pisteen välillä

1

Arvo

0-31

0 cm – 327,670 km

0 = alamäki
1= ylämäki
0-254 ‰

Tarkennus
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7.8 Paketti 27: Perusnopeusprofiili
Paketilla annetaan perusnopeusprofiili ja vaihtoehtoisesti kansainväliseen junaluokkaan perustuvat nopeusrajoitukset.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
tun- 8

Arvo

NID_PACKE
T

Paketin
niste

Q_DIR

2
Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio koskee

L_PACKET

Paketin koko- 13
naispituus
bitteinä

Q_SCALE

Etäisyyden
2
tarkkuustaso
paketin sisällä

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin asteikko
2 = 10 metrin asteikko
3 = varalla

D_STATIC

Etäisyys seu- 15
raavaan nopeusprofiiliin
epäjatkuvuuskohtaan

0 cm – 327,670 km

V_STATIC

Epäjatku7
vuuskohdan
jälkeinen perusnopeusprofiili

0 km/h – 600 km/h, 5
km/h välein

Q_FRONT

Junan pituu- 1
den
aiheuttama viive nopeusprofiilin
antamisessa

0 = viive
1 = ei viivettä

27

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla
0-8191

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

N_ITER

Iteraatiokierrosten lukumäärä

Q_DIFF(n)

Nopeusprofiilin tyyppi

81

Pituus
[bittiä]
5

Arvo

2

0 = kallistuksen vajauksen junaluokka
1 = muu junaluokka,
korvaa kallistuksen vajauksen junaluokan0
2 = muu junaluokka, ei
korvaa kallistuksen vajauksen junaluokkaa
3 = varalla

Tarkennus

0-31

NC_
CDDI
FF(n
)

Kallistuksen
4
vajaus -junaluokan mukainen nopeusprofiili

0 = 80 mm
1 = 100 mm
2 = 130 mm
3 = 150 mm
4 = 165 mm
5 = 180 mm
6 = 210 mm
7 = 225 mm
8 = 245 mm
9 = 275 mm
10 = 300 mm
11-15 = varalla

Jos Q_DIFF(n) = 0

NC_
DIFF
(n)

Muun
kan- 4
sainvälinen
junaluokan
mukainen nopeusprofiili

0 = tavarajunan P-jar- Jos Q_DIFF(n) = 1
rulaji
tai 2
1 = tavarajunan G-jarrulaji
2 = matkustajajunan Pjarrulaji
3-15 = varalla

V_DIFF(n)

7
Junaluokan
mukainen nopeus

0 km/h – 600 km/h, 5
km/h välein

N_ITER

5
Iteraatiokierrosten lukumäärä

0-31
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Muuttuja

Kuvaus

D_STATIC(k)

Etäisyys seu- 15
raavaan nopeusprofiiliin
epäjatkuvuuskohtaan

0 cm – 327,670 km

V_STATIC(k)

Epäjatku7
vuuskohdan
jälkeinen perusnopeusprofiili

0 km/h – 600 km/h, 5
km/h välein

Q_FRONT(k
)

Junan pituu- 1
den
aiheuttama viive nopeusprofiilin
antamisessa
5
Iteraatiokierrosten lukumäärä

0 = viive
1 = ei viivettä

N_ITER(k)

Q_DIFF(k,m
)

NC_
CDDI
FF(k,
m)

Nopeusprofiilin tyyppi

Pituus
[bittiä]

2

Kallistuksen
4
vajaus -junaluokan mukainen nopeusprofiili

Arvo

Tarkennus

0-31

0 = kallistuksen vajauksen junaluokka
1 = muu junaluokka,
korvaa kallistuksen vajauksen junaluokan0
2 = muu junaluokka, ei
korvaa kallistuksen vajauksen junaluokkaa
3 = varalla
0 = 80 mm
1 = 100 mm
2 = 130 mm
3 = 150 mm
4 = 165 mm
5 = 180 mm
6 = 210 mm
7 = 225 mm
8 = 245 mm
9 = 275 mm
10 = 300 mm
11-15 = varalla

Jos Q_DIFF(n) = 0
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Muuttuja

NC_
DIFF
(k,m
)

V_DIFF(k,m
)

Kuvaus

83

Pituus
[bittiä]
Muun
kan- 4
sainvälinen
junaluokan
mukainen nopeusprofiili

Arvo

7
Junaluokan
mukainen nopeus

0 km/h – 600 km/h, 5
km/h välein

Tarkennus

0 = tavarajunan P-jar- Jos Q_DIFF(n) = 1
tai 2
rulaji
1 = tavarajunan G-jarrulaji
2 = matkustajajunan Pjarrulaji
3-15 = varalla
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7.9 Paketti 39: Ajonlangan jännitteen
vaihtuminen
Paketilla informoidaan tulevasta ajolangan jännitteen vaihtumisesta.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKE
T

Paketin
niste

Q_DIR

Kulkusuunta,
2
jota paketilla
annettu informaatio koskee

L_PACKET

Paketin
kokonaispituus
13
bitteinä

0-8191

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso
2
paketin sisällä

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

D_TRACTION

Etäisyys jännitteen
15
muutoskohtaan

M_VOLTAGE

Pituus
[bittiä]
tun- 8

Jännitteen
arvo

4

Arvo

139

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

0
cm
–
327,670 km

0 = Ei sähköistetty rata
1 = AC 25 kV
50Hz
2 = AC 15 kV
16.7 Hz
3 = DC 3 kV

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

85

Pituus
[bittiä]

Arvo

4 = DC 1.5 kV
5
=
DC
600/700 V
6-15 = Varalla
NID_
CTR
ACTION

Maa
kohtainen tunnus 10
jännitearvolle

0-1023

Tarkennus
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7.10 Paketti 40: Maksimivirran rajoittaminen
Paketilla voidaan rajoittaa junan ajolangasta ottaman virran määrää.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
tun- 8

Arvo

NID_PACKE
T

Paketin
niste

Q_DIR

Kulkusuunta,
2
jota paketilla
annettu informaatio koskee

L_PACKET

Paketin
kokonaispituus
13
bitteinä

0-8191

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso
2
paketin sisällä

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

D_CURRENT

Etäisyys virtaarvon
15
muutoskohtaan

M_CURRENT

Suurin
virta
määrä, jonka
10
juna saa käyttää

139

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

0
cm
–
327,670 km

0-1000 A
1001-1022 =
Varalla
1023 = Ei rajoitusta

Tarkennus
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7.11 Paketti 41: Tasonvaihto
Paketilla kerrotaan tasonvaihtokohta.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKE
T

Paketin
niste

Q_DIR

Kulkusuunta,
2
jota paketilla
annettu informaatio koskee

L_PACKET

Q_SCALE

D_LEVELTR

Pituus
[bittiä]
tun- 8

Arvo

41

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

Paketin
kokonaispituus
13
bitteinä

0-8191

Etäisyyden
tarkkuustaso
2
paketin sisällä

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

Etäisyys ta- 15
sonvaihtokohtaan

0
cm
–
327,670 km
32767 = heti

M_LEVELTR

Vaadittu taso

3

0 = taso 0
1 = JKV
2 = taso 1

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

88

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

3 = taso 2
4 = taso 3
5-7 = varalla
NID_NT
C

L_ACKLEVELTR

N_ITER

M_LEVELTR(k)

Kansallisen
järjestelmän
tunniste

8

0 - 255

Tasonvaihdon
kuittausmatkan pituus

15

0
cm
–
327,670 km

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

5

0-31

Vaadittu taso

3

0 = taso 0

Jos M_LEVELTR = 1 (JKV)

1 = JKV
2 = taso 1
3 = taso 2
4 = taso 3
5-7 = varalla
NID_
NTC(
k)
L_ACKLEVELTR(k)

Kansallisen
järjestelmän
tunniste

8

0 - 255

Tasonvaihdon
kuittausmatkan pituus

15

0 cm –
327,670 km

Jos M_LEVELTR(k) = 1 (JKV)
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7.12 Paketti 42: Istunnon hallinta
Paketilla annetaan junalle sen RBC:n yhteystiedot, johon junan tulee muodostaa
tai katkaista yhteys.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

NID_PACKE
T

Paketin tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat
suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin koko- 13
naispituus
bitteinä

0-8191

Q_RBC

1
Yhteysistunnon aloitus /
päättäminen

0 = yhteysistunnon päätös

Tarkennus

42

1 = yhteysistunnon aloitus
NID_C

Aluetunnus

NID_RBC

RBC:n
niste

10

tun- 14

0-1023 (Suomelle
varattu 322-335)
0-16382

NID_C arvolla ei merkitystä, jos NID_RBC
arvo = ota yhteyttä viimeiseen tunnettuun
RBC:hen

16383 = ota yhteyttä viimeiseen
tunnettuun
RBC:hen
NID_RADIO

RBC:n puhelinnumero

64

0 - 9999 9999
9999 9999

Arvolla ei merkitystä,
jos NID_RBC arvo = ota
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Muuttuja

Kuvaus

90

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

Jokaiselle numerolle:

yhteyttä viimeiseen
tunnettuun RBC:hen

A-E ei
käytössä
F = ei numeroa,
käytetään
tyhjäksi
jääville
kohdille
(jos luku
on lyhyempi, kuin
16 numeroa
FFFF FFFF FFFF
FFFF = käytetään
talletettua lyhyttä arvoa
Q_SLEEPSESSION

Istunnon hal- 1
linta lepotilassa oleville
veturilaitteille

0 = istunnon
aloittamiskäsky
jätetään toteuttamatta
1 = istunnon aloittamiskäsky toteutetaan
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7.13 Paketti 44: Ulkopuolinen informaatio
Paketilla yksilöidään kulunvalvontajärjestelmän ulkopuolisen kolmannen osapuolen järjestelmien tuottama informaatio. Euroopan unionin rautatievirasto
määrittää NID_XUSER-muuttujalle arvon tarvittaessa.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
tun- 8

NID_PACKE
T

Paketin
niste

Q_DIR

Kulkusuunta,
2
jota paketilla
annettu informaatio koskee

Arvo

44

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin
kokonaispituus
13
bitteinä

0 - 8191

NID_XUSER

Kulunvalvontajärjestelmän ulkopuolisen kolmannen osapuolen järjestelmä

9

0 - 511

8

0 - 255

NID_
NTC
Muu sisältö
NID_XUSER
-muuttujasta riippuen

Kansallisen
järjestelmän
tunniste

Tarkennus

Vain, jos NID_XUSER = 102
(Kansallisen järjestelmän
toiminnot)
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7.14 Paketti 45: Radioverkon rekisteröinti
Paketilla välitetään tiedot radioverkosta, johon junan tulee rekisteröityä.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

NID_PACKET

Paketin
niste

Q_DIR

2
Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio koskee

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat
suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin koko- 13
naispituus bitteinä

0-8191

NID_MN

Radioverkon
tunnus

tun- 8

24

Arvo

Tarkennus

45

0 – 999999
Jokaiselle numerolle:
A-E ei käytössä
F = ei numeroa,
käytetään
tyhjäksi jääville kohdille (jos luku on
lyhyempi, kuin 6
numeroa

7.15 Paketti 46: Ehdollinen tasonvaihtokomento
Paketilla tarkastetaan käytettävä taso ja tarvittaessa suoritetaan tasonvaihto.
 Baliisi
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Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKE
T

Paketin
niste

Q_DIR

Kulkusuunta,
2
jota paketilla
annettu informaatio koskee

L_PACKET

Pituus
[bittiä]
tun- 8

Paketin
kokonaispituus
13
bitteinä
Vaadittu taso

3

Kansallisen
järjestelmän
tunniste

8

M_LEVELTR

NID_
NTC
N_ITER

Tarkennus

46

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla
0 - 8191

0 = taso 0
1 = JKV
2 = taso 1
3 = taso 2
4 = taso 3
5-7 = varalla
0 - 255

5
Iteraatiokierrosten lukumäärä

0 - 31

Vaadittu taso

3

0 = taso 0
1 = JKV
2 = taso 1
3 = taso 2
4 = taso 3
5-7 = varalla

Kansallisen
järjestelmän
tunniste

8

0 - 255

M_LEVELTR(k)

NID_
NTC(
k)

Arvo

Jos M_LEVELTR = 1 (JKV)

Jos M_LEVELTR(k) = 1 (JKV)
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7.16 Paketti 49: Vaihtotyöalueen baliisilista
Paketilla voidaan antaa lista baliiseista, jotka vaihtotyössä on sallittu ohittaa.
Baliisilistalla voi olla enintään 31 baliisiryhmää.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin tunniste 8

49

Q_DIR

Kulkusuunta,
2
jota
paketilla
annettu informaatio koskee

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat
suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Pituus
[bittiä]

Paketin
kokonaispituus
13
bitteinä

Arvo

0-8191

N_ITER

Iteraatiokierrosten lukumäärä

5

0-15

Q_NEWCOUNTRY(k)

Muuttujalla
kerrotaan, onko
ketjutetulla baliisiryhmällä
sama aluetunnus (NID_C),
kuin sitä edeltävällä baliisiryhmällä

1

0 = ei uutta
NID_C-arvoa
1 = uusi NID_Carvo

NID_C
(k)

NID_BG(k)

Tarkennus

Aluetunnus

10

0 - 1023 (Suomelle varattu
322-335)

Baliisiryhmän
tunnus

14

0 - 16 382

Jos Q_NEWCOUNTRY(k) = 1
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7.17 Paketti 51: Akselipainoluokan nopeusprofiili
Paketti antaa nopeusrajoituksen junille, joiden akselipainoluokan mukainen nopeusrajoitus on rajoittavampi tai sama kuin rataosalle määritetty arvo.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

NID_PACKET

Paketin
tunniste

8

51

Q_DIR

2
Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Q_SCALE

Q_TRACKINIT

Paketin
kokonaispituus bitteinä

Etäisyyden tarkkuustaso
paketin sisällä

Ratatietojen päivittäminen

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat
suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm
asteikko
1 = 1 metrin asteikko
2 = 10
metrin
asteikko
3 = varalla

1

0 = ei olemassaolevia tie-

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

96

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

toja, uudet tiedot
seuraavat
1 = jatketaan olemassaolevilla
tiedoilla
D_TRACKINIT

15
Etäisyys,
johon olemassaolevilla ratatiedoilla
jatketaan

0 cm – Vain, jos Q_TRACKINIT = 1
327,670
km

D_AXLELOAD

Etäisyys
akselipainoluokan
mukaiseen
nopeusprofiiliin

15

L_AXLELOAD

Akselipainoluokan
mukaisen
nopeusrajoitusalueen pituus

15

0 cm –
327,670
km

Q_FRONT

Junan pituuden aiheuttama
viive nopeusprofiilin antamisessa

1

0 = viive

0 cm –
327,670
km

1 = ei viivettä

Vain, jos Q_TRACKINIT = 0,
D_AXLELOAD ja seuraavat
muuttujat huomioidaan
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Muuttuja

97

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

5

0-3

M_AXLELOADCAT(n)

Akselipain
oluokka

7

0=A
1 = HS17
2= B1
3 = B2
4 = C2
5 = C3
6 = C4
7 = D2
8 = D3
9 = D4
10 = D4XL
11 = E4
12 = E5
13 – 127 =
varalla

V_AXLELOAD(n)

Akselipain
oluokan
nopeusrajoitus

7

0 km/h – Nopeusrajoitus, jos junan
600 km/h, akselipainoluokka ≥ M_AX5
km/h LELOADCAT(n)
välein

N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

5

0-14

D_AXLELOAD(k)

Etäisyys
akselipainoluokan
mukaiseen
nopeusprofiiliin

15

0 cm –
327,670
km

L_AXLELOAD(k)

Akselipainoluokan
mukaisen
nopeusrajoitus-

15

0 cm –
327,670
km
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Muuttuja

Kuvaus

98

Pituus
[bittiä]

Arvo

Junan pituuden aiheuttama
viive nopeusprofiilin antamisessa

1

0 = viive

N_ITER(k)

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

5

0-3

M_AXLELOADCAT(k,m)

Akselipainoluokka

7

0=A
1 = HS17
2= B1
3 = B2
4 = C2
5 = C3
6 = C4
7 = D2
8 = D3
9 = D4
10 = D4XL
11 = E4
12 = E5
13 – 127 =
varalla

V_AXLELOAD(k,m)

Akselipainoluokan nopeusrajoitus

7

0 km/h –
600
km/h,
5 km/h
välein

Tarkennus

alueen
pituus
Q_FRONT(k)

1 = ei viivettä

Nopeusrajoitus, jos junan
akselipainoluokka ≥ M_AXLELOADCAT(k,m)
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7.18 Paketti 52: Sallittu jarrutusmatka
Paketti ohjaa veturilaitteen määrittämään nopeusrajoituksen, jolla varmistetaan kalustokohtaisesti hätä- ja käyttöjarrutusmatkan riittävyys.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio koskee

L_PACKET

Q_SCALE

Q_TRACKINIT

Paketin
kokonaispituus bitteinä

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin sisällä

Ratatietojen
päivittäminen

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat
suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin asteikko
2 = 10 metrin asteikko
3 = varalla

1

Tarkennus

52

0 = ei olemassaolevia tietoja, uudet tiedot seuraavat
1 = jatketaan olemassaolevilla
tiedoilla

D_TRACKINIT

Etäisyys, johon olemassa

15

0 cm – 327,670
km

Vain, jos
Q_TRACKINIT = 1
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Muuttuja

Kuvaus

100

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

olevilla ratatiedoilla jatketaan

D_PBD

Q_GDIR

G_PBDSR

Q_PBDSR

D_PBDSR

L_PBDSR

N_ITER

Sallittu jarru15
tusmatka

0 cm – 327,670 Vain,
jos
km
Q_TRACKINIT = 0,
D_PBD ja seuraavat
muuttujat
huomioidaan

Kaltevuuden
suunta

0 = alamäki
1= ylämäki

1

Sallitun jarrutusmatkan
nopeusrajo8
ituksen
oletuskaltevuus

0 – 255 ‰, 1 ‰ Laskennassa
välein
käytettävä
kaltevuusarvo

Sallitun jarrutusmatkan
saavuttamiseksi valittava jarrutustyyppi

0 = hätäjarrutus
1 = käyttöjarrutus

Etäisyys seuraavan nopeusrajoituksen aloituskohtaan sallitun jarrutusmatkan saavuttamiseksi
Sallitun jarrutusmatkan
nopeusrajoitusalueen
pituus
Iteraatiokierrosten lukumäärä

1

0 cm – 327,670
km
15

15

5

0 cm – 327,670
km

0-31
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Muuttuja

D_PBD(k)
Q_GDIR(k)

G_PBDSR(k)

Q_PBDSR(k)

D_PBDSR(k)

L_PBDSR(k)

Kuvaus

Sallittu jarrutusmatka
Kaltevuuden
suunta
Sallitun jarrutusmatkan
nopeusrajoituksen oletuskaltevuus
Sallitun jarrutusmatkan
saavuttamiseksi valittava jarrutustyyppi
Etäisyys seuraavan nopeusrajoituksen aloituskohtaan sallitun jarrutusmatkan saavuttamiseksi
Sallitun jarrutusmatkan
nopeusrajoitusalueen
pituus

101

Pituus
[bittiä]

Arvo

15

0 cm – 327,670
km

1

0 = alamäki
1= ylämäki

8

0 – 255 ‰, 1 ‰
välein

0 = hätäjarrutus
1 = käyttöjarrutus
1

0 cm – 327,670
km
15

15

0 cm – 327,670
km

Tarkennus

Laskennassa
käytettävä
kaltevuusarvo
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7.19 Paketti 57: Ajolupapyynnön parametrit
Paketilla annetaan junalle parametrit uuden ajoluvan pyytämisen taajuuteen.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKE
T

Paketin tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituus
bitteinä

T_MAR

Aika ajolupapyynnön uusimiseen

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

8

0 – 254 s, 1 s
välein

57

255 = Ei ajolupapyynnön
uusintaa
T_TIMEOUTRQST

Aika ennen
kuin yksikään
osuuden voimassaoloaika
tai ajoluvan
päätekohdan
nopeusrajoituksen voimassaoloaika

10

0 - 1022 s, 1 s
välein
1023 = Ei ajolupapyynnön
uusintaa

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

103

Pituus
[bittiä]

Arvo

8

0 – 254 s, 1s
välein

on kulunut
loppuun
T_CYCRQST

Ajolupapyynnön toistojen
aikaväli

255 = ei toistoja

Tarkennus
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7.20 Paketti 58: Sijainnin ilmoittamisen
parametrit
Paketilla annetaan junalle parametrit sijainnin ilmoittamisen taajuuteen.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

NID_PACKET

Paketin tun- 8
niste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituus
bitteinä

Arvo
58

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin sisällä

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

T_CYCLOC

Aikaväli sijainti-ilmoitusten välillä

8

0 – 254 s, 1 s
välein
255 = rajaton

D_CYCLOC

Sijainti-ilmoitusten
välimatka

15

0 cm –
327,670 km

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

105

Pituus
[bittiä]

Arvo
32767 = Junan ei tarvitse ilmoittaa sijaintiaan toistuvasti

M_LOC

Erityinen sijainti tai
hetki, jolloin
yksikön on ilmoitettava
sijaintinsa

3

000 = välittömästi tämän viestin
vastaanotettuaan
001 = Jokaisen relevantin baliisiryhmän kohdalla
010 = Ei sijainti-ilmoituksia relevanttien baliisiryhmien
kohdalla

N_ITER

Iteraatiokierrosten lukumäärä

5

D_LOC(k)

Etäisyys seu- 15
raavaan erityiseen sijainti-ilmoitukseen

Q_LGTLOC(k)

Muuttujalla
kerrotaan,
käytetäänkö
sijainti-ilmoituksen

1

0-15

0 cm –
327,670 km

0 = Yksikön
takaosan vähimmäissijainti

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus
tekohetkenä
yksikön etuosan enimmäissijaintia
vai takaosan
vähimmäissijaintia

106

Pituus
[bittiä]

Arvo
1 = Yksikön
etuosan
enimmäissijainti

Tarkennus
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7.21 Paketti 63: SR -tilan baliisilista
Paketilla ilmoitetaan baliisit, jotka juna saa ylittää SR-tilassa
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituus bitteinä

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

63

N_ITER

Iteraatiokierrosten lukumäärä

5

0-15

Q_NEWCOUNTRY(k)

Muuttujalla
kerrotaan,
onko ketjutetulla baliisiryhmällä
sama aluetunnus (NID_C),
kuin sitä edeltävällä baliisiryhmällä

1

0 = ei uutta
NID_C-arvoa
1 = uusi
NID_C-arvo

Tarkennus
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Muuttuja

NID_C(k)

NID_BG(k)

Kuvaus

Aluetunnus

Baliisiryhmän
tunnus

108

Pituus
[bittiä]
10

Arvo

14

0-16382
16383 = ketjutetun baliisiryhmän
tunnus ei ole
tiedossa
(käytetään
vain
asemoinnin yhteydessä)

Tarkennus

0-1023 (Suo- jos Q_NEWCOUNTRY(k) =
melle varattu 1
322-335)
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7.22 Paketti 64: Tilapäisten nopeusrajoitusten
esto baliiseilta tasoilla 2 ja 3
Paketilla voidaan estää veturilaitetta noudattamasta baliisein välitettyjä tilapäisiä nopeusrajoituksia.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituus
bitteinä

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

64

Tarkennus
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7.23 Paketti 65: Tilapäisen nopeusrajoituksen
aloittaminen
Paketilla ilmoitetaan tilapäisestä nopeusrajoituksesta.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Q_SCALE

Paketin kokonaispituus
bitteinä

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

Etäisyyden
tark2
kuustaso paketin sisällä

65

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

NID_TSR

Tilapäisen
nopeusrajoituksen tunniste

8

0 - 255

D_TSR

Etäisyys tilapäiseen nopeusrajoitukseen

15

0 cm –
327,670 km

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

L_TSR

Tilapäisen
nopeusrajoituksen pituus

Q_FRONT

V_TSR

111

Pituus
[bittiä]
15

Arvo

Junan pituuden aiheuttama viive
nopeusprofiilin antamisessa

1

0 = viive
1 = ei viivettä

Tilapäisen
nopeusrajoituksen suurus

7

0 km/h –
600 km/h, 5
km/h välein

0 cm –
327,670 km

Tarkennus
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7.24 Paketti 66: Tilapäisen nopeusrajoituksen
päättäminen
Paketilla ilmoitetaan tilapäisen nopeusrajoituksen päättymisestä.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

NID_TSR

Tilapäisen
nopeusrajoituksen
tunniste

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

8

0 - 255

Tarkennus

66

Päättyvän tilapäisen nopeusrajoituksen tunniste
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7.25 Paketti 67: Suuret metallimassat
Paketti kertoo missä radalla sijaitsevat suuret metallimassat voivat aiheuttaa
aiheettomia hälytyksiä.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Q_SCALE

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin
sisällä

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

Tarkennus

67

D_TRACKCON
D

Etäisyys
ratatietojen muutoskohtaan

15

0 cm –
327,670 km

L_TRACKCOND

Ratatietojen muutoskohdan
pituus

15

0 cm –
327,670 km

Etäisyys, jolla hälytykset
voi jättää huomiotta

Väyläviraston julkaisuja 2/2021

Muuttuja

Kuvaus

N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

D_TRACKCON
D(k)

L_TRACKCOND
(k)

114

Pituus
[bittiä]
5

Arvo

Etäisyys
ratatietojen muutoskohtaan

15

0 cm –
327,670 km

Ratatietojen muutoskohdan
pituus

15

0 cm –
327,670 km

Tarkennus

0-4

Etäisyys, jolla hälytykset
voi jättää huomiotta
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7.26 Paketti 68: Radan ennakkotiedot
Paketilla annetaan ennakkotietoja radan ominaisuuksista, kuten ennakkotieto
virroittimen laskemisesta tai äänimerkin antamisesta.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin
kokonaispit
uus bitteinä

Q_SCALE

Etäisyyden tarkkuustaso
paketin
sisällä

Q_TRACKINIT

Ratatietojen päivittäminen

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin asteikko
2 = 10 metrin asteikko
3 = varalla

1

Tarkennus

68

0 = ei olemassaolevia
tietoja, uudet tiedot seuraavat
1 = jatketaan olemassaolevilla tiedoilla

D_TRACKINIT

Etäisyys,
johon olemassaolevilla

15

0 cm – 327,670 km

Vain, jos
Q_TRACKINIT =
1
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Muuttuja

Kuvaus

116

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

Vain, jos
Q_TRACKINIT =
0,
D_TRACKCOND
ja seuraavat
muuttujat huomioidaan

ratatiedoilla jatketaan
D_TRACKCOND

Etäisyys
ratatietojen muutoskohtaan

15

0 cm – 327,670 km

L_TRACKCOND

Ratatietojen muutoskohdan pituus

15

0 cm – 327,670 km

M_TRACKCOND

Ennakkotiedon
tyyppi

4

0000 = Pysähdyskieltoalue
0001 = Pysähdyskieltoalue tunnelissa
0010 = Anna äänimerkki
0011 = Virraton alue,
laske virroitin
0100 = Yhteyskatkos
0101 = Ilmanoton ohjaus
0110 = Sähköjarrun
poiskytkentä
0111 = Pyörrevirtajarrun
poiskytkentä
1000 = Kiskojarrun
poiskytkentä
1001 = Virraton alue,
kytke päävirta pois
1010 = Älä käytä pyörrevirtajarrua hätäjarruna
1011-1111 = Varalla
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Muuttuja

Kuvaus

N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

117

Pituus
[bittiä]
5

Arvo

15

0 cm – 327,670 km

D_TRACKCOND(k)

Etäisyys
ratatietojen muutoskohtaan

15

0 cm – 327,670 km

L_TRACKCOND(k)

Ratatietojen muutoskohdan pituus

M_TRACKCOND(k)

Ennakkotiedon
tyyppi

4

0-19

0000 = Pysähdyskieltoalue
0001 = Pysähdyskieltoalue tunnelissa
0010 = Anna äänimerkki
0011 = Virraton alue,
laske virroitin
0100 = Yhteyskatkos
0101 = Ilmanoton ohjaus
0110 = Sähköjarrun
poiskytkentä
0111 = Pyörrevirtajarrun
poiskytkentä
1000 = Kiskojarrun
poiskytkentä
1001 = Virraton alue,
kytke päävirta pois
1010 = Älä käytä pyörrevirtajarrua hätäjarruna
1011 - 1111 = Varalla

Tarkennus
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7.27 Paketti 69: Laiturialueen tiedot
Paketilla voidaan välittää veturilaitteelle tietoa matkustajalaiturin korkeudesta
ja sijainnista junan kulkusuuntaan nähden.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituus
bitteinä

Q_SCALE

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

Etäisyyden
tark2
kuustaso paketin sisällä

Ratatietojen
päivittämine
n

Q_TRACKINIT

Pituus
[bittiä]
8

1

139

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla
0 = ei olemassaolevia
tietoja, uudet
tiedot seuraavat
1 = jatketaan
olemassaolevilla tiedoilla

Tarkennus
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Muuttuja

D_TRACK
INIT

D_TRACK
COND

L_TRACK
COND

M_PLATFORM

Kuvaus

119

Pituus
[bittiä]
15

Arvo

Tarkennus

0 cm –
327,670 km

Vain, jos Q_TRACKINIT = 1

Etäisyys
ratatietojen
muutoskohtaan

15

0 cm –
327,670 km

Vain, jos Q_TRACKINIT = 0,
D_TRACKCOND ja seuraavat muuttujat huomioidaan

Ratatietojen
muutoskohdan
pituus

15

0 cm –
327,670 km

Etäisyys, johon olemassaolevilla
ratatiedoilla
jatketaan

Laiturin reunan
korkeus kiskosta

4

0000 = 200
mm
0001 = 300380 mm
0010 = 550
mm
0011 = 580
mm
0100 = 680
mm
0101 = 685
mm
0110 = 730
mm
0111 = 760
mm
1000 = 840
mm
1001 = 900
mm
1010 = 915
mm
1011 = 920
mm
1100 = 960
mm
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Muuttuja

Kuvaus

120

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

1101 = 1100
mm
1110-1111 =
varalla

Q_PLATFORM

N_ITER

D_TRACK
COND(k)

L_TRACK
COND(k)

M_PLATFORM(k)

Laiturin sijainti junan
kulkusuuntaan nähden

2

00 = vasemmalla
01 = oikealla
10 = molemmilla puolilla
11 = varalla

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

5

0-31

Etäisyys
ratatietojen
muutoskohtaan

15

0 cm –
327,670 km

Ratatietojen
muutoskohdan
pituus

15

0 cm –
327,670 km

Laiturin reunan
korkeus kiskosta

4

0000 = 200
mm
0001 = 300380 mm
0010 = 550
mm
0011 = 580
mm
0100 = 680
mm
0101 = 685
mm
0110 = 730
mm
0111 = 760
mm
1000 = 840
mm

Vain, jos Q_TRACKINIT = 0,
D_TRACKCOND ja seuraavat muuttujat huomioidaan
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Muuttuja

Kuvaus

121

Pituus
[bittiä]

Arvo

1001 = 900
mm
1010 = 915
mm
1011 = 920
mm
1100 = 960
mm
1101 = 1100
mm
1110-1111 =
varalla

Q_PLATFORM(k)

Laiturin sijainti junan
kulkusuuntaan nähden

2

00 = vasemmalla
01 = oikealla
10 = molemmilla puolilla
11 = varalla

Tarkennus

Väyläviraston julkaisuja 2/2021

122

7.28 Paketti 70: Kulkutien soveltuvuustiedot
Paketti määrittää kulkutien hyväksymiselle vaaditut ominaisuudet.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio
koskee

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

L_PACKET

Paketin kokonaispituus
bitteinä

Q_SCALE

Etäisyyden
tark2
kuustaso paketin sisällä

Q_TRACKINIT

Ratatietojen
päivittäminen

1

Tarkennus

70

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin asteikko
2 = 10 metrin asteikko
3 = varalla
0 = ei olemassaolevia
tietoja, uudet tiedot seuraavat
1 = jatketaan olemassaolevilla tiedoilla



D_TRACK
INIT

Etäisyys, johon olemassaolevilla
ratatiedoilla
jatketaan

15

0 cm – 327,670 km

Vain, jos
Q_TRACKINIT =
1



D_SUITABILITY

Etäisyys
kohtaan,
jossa kulku-

15

0 cm – 327,670 km

Vain, jos
Q_TRACKINIT =
0, D_SUITABI-
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Muuttuja

Kuvaus

123

Pituus
[bittiä]

Arvo

tien soveltuvuus muuttuu


Tarkennus

LITY ja seuraavat muuttujat
huomioidaan

Q_SUITABILITY

Kulkutien
soveltuvuustiedon
tyyppi

2

00 = kuormaulottuma
01 = maksimi akselipaino
10 = sähköjärjestelmä
11 = varalla

M_LINEGAUGE

Raideleveys

8

XXXX XXX1 = G1
XXXX XX1X = GA
XXXX X1XX = GB
XXXX 1XXX = GC
0000 0000 = varalla
XXX1 XXXX = varalla
XX1X XXXX = varalla
X1XX XXXX = varalla
1XXX XXXX = varalla

Jos Q_SUITABILITY = 00

M_AXLELOADCAT

Akselipainol
uokka

7

0=A
1 = HS17
2= B1
3 = B2
4 = C2
5 = C3
6 = C4
7 = D2
8 = D3
9 = D4
10 = D4XL
11 = E4
12 = E5
13 – 127 = varalla

Jos Q_SUITABILITY = 01

M_VOLTAGE

Jännite

4

0 = sähköistämätön
1 = AC 25 kV 50 Hz
2 = AC 15 kV 16,7 Hz
3 = DC 3 kV
4 = 1,5 kV
5 = DC 600/750 V
6 – 15 = varalla

Jos Q_SUITABILITY = 10

Väyläviraston julkaisuja 2/2021

Muuttuja

o

NID_CTR
ACTION

N_ITER

Kuvaus

124

Pituus
[bittiä]
10

Arvo

Tarkennus

0 – 1023

Jos Q_SUITABILITY = 10 ja
M_VOLTAGE ≠ 0

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

5

0-2

Sähköjärjestelmän kansallinen tunniste



D_SUITABILITY(k)

Etäisyys
kohtaan,
jossa kulkutien soveltuvuus muuttuu

15

0 cm – 327,670 km



Q_SUITABILITY(k)

Kulkutien
soveltuvuustiedon
tyyppi

2

00 = kuormaulottuma
01 = maksimi akselipaino
10 = sähköjärjestelmä
11 = varalla

M_LINEGAUGE(k)

Raideleveys

8

XXXX XXX1 = G1
XXXX XX1X = GA
XXXX X1XX = GB
XXXX 1XXX = GC
0000 0000 = varalla
XXX1 XXXX = varalla
XX1X XXXX = varalla
X1XX XXXX = varalla
1XXX XXXX = varalla

Jos Q_SUITABILITY(k) = 00

M_AXLELOADCAT(k)

Akselipainol
uokka

7

0=A
1 = HS17
2= B1
3 = B2
4 = C2
5 = C3
6 = C4
7 = D2
8 = D3
9 = D4

Jos Q_SUITABILITY(k) = 01
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Muuttuja

Kuvaus

125

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

10 = D4XL
11 = E4
12 = E5
13 – 127 = varalla

o

M_VOLTAGE(k)

Jännite

4

NID_CTR
ACTION(k)

Sähköjärjestelmän kansallinen tunniste

10

0 = sähköistämätön
1 = AC 25 kV 50 Hz
2 = AC 15 kV 16,7 Hz
3 = DC 3 kV
4 = 1,5 kV
5 = DC 600/750 V
6 – 15 = varalla
0 – 1023

Jos Q_SUITABILITY(k) = 10

Jos Q_SUITABILITY(k) = 10 ja
M_VOLTAGE(k)
≠0
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7.29 Paketti 71: Alentuneen kitkan alue
Paketilla kerrotaan, milloin kitkakerroin tulee huomioida jarrutuksen yhteydessä.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0 - 8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin
sisällä

D_ADHESION

Etäisyys
kitkakertoimen
käyttöönottoon

L_ADHESION

Kitkakertoimen voimassaolomatka

15

M_ADHESION

Kitkakerroin

1

15

71

0 cm –
327,670 km

0 cm –
327,670 km

0 = Liukas
1 = Ei liukasta

Tarkennus
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7.30 Paketti 72: Tekstiviestin lähettäminen
Paketilla voi lähettää tekstisisältöä kuljettajan DMI-paneelille.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin
kokonaispituus
bitteinä

Q_SCALE

Etäisyyden tarkkuustaso
paketin
sisällä

Q_TEXTCLASS

Viestin
kriittisyys

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin asteikko
2 = 10 metrin asteikko
3 = varalla

2

00 = Avustava tieto

Tarkennus

72

01 = Tärkeä tieto
10, 11 = Varalla
Q_TEXTDISPLAY

Viestin
yhdistäminen

1

0 = Ei yhdistetä, näytetään yhden tehtävän toteuduttua

Tapahtuman
alku/loppu
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Muuttuja

Kuvaus

128

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

1 = Yhdistetään, näytä
viesti, kun kaikki tehtävät ovat toteutuneet
D_TEXTDISPLAY

Etäisyys
paikkaan,
jossa
viesti
näytetään

15

0 cm – 327,660 km
1111 = Tekstin näyttämiselle ei ole etäisyysrajoitusta

Tapahtuman alku

M_MODETEXTDISPLAY

Veturilaitteen toimintatila
tekstinäytöllä

4

0 = Valvonta
1 = Näkemäajo
2 = Kuljettajan vastuulla
3 = Varalla
4 = Varustamaton
alue
5 = Varalla

Tapahtuman alku

6 = Valmius
7 = Hätäjarrutus
ohiajon jälkeen
8 = Pakaneminen
ohiajon jälkeen
9 = Varalla
10 = Varalla
11 = Monikäyttö
omalla kuljettajalla
12 = Osittain valvottu
13 = Varalla
14 = Pakeneminen
15 = Tekstin näyttäminen ei riipu toimintatilasta
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Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

M_LEVELTEXTDISPLAY

Veturilaitteen
ERTMStaso tekstinäytöllä

3

Tapahtuman alku

NID_NTC

Kansallisen järjestelmän
tunniste

8

0 = taso 0
1 = JKV
2 = taso 1
3 = taso 2
4 = taso 3
5 = Tekstin näyttäminen ei riipu tasosta
6-7 = varalla
0 - 255

L_TEXTDISPLAY

Matka,
jolla
teksti
näytetään

15

0 cm – 327,660 km
32767 = Tekstin näyttäminen ei riipu matkasta

Tapahtuman loppu

T_TEXTDISPLAY

Tekstin
näyttämisen kesto

10

0 – 1022 s, 1 s välein
1023 = Tekstin näyttämistä ei rajoiteta
ajallisesti

Tapahtuman loppu

M_MODETEXTDISPLAY

Veturilaitteen toimintatila
tekstinäytöllä

4

0 = Valvonta
1 = Näkemäajo
2 = Kuljettajan vastuulla
3 = Varalla
4 = Varustamaton
alue
5 = Varalla

Tapahtuman loppu

6 = Valmius
7 = Hätäjarrutus
ohiajon jälkeen
8 = Pakaneminen
ohiajon jälkeen
9 = Varalla

Jos M_LEVELTEXTDISPLAY = 1
(JKV)
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Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

10 = Varalla
11 = Monikäyttö
omalla kuljettajalla
12 = Osittain valvottu
13 = Varalla
14 = Pakeneminen
15 = Tekstin näyttäminen ei riipu toimintatilasta

M_LEVELTEXTDISPLAY

NID_NTC

Q_TEXTCONFIRM

Veturilaitteen
ERTMStaso tekstinäytöllä

3

0 = taso 0
1 = JKV
2 = taso 1
3 = taso 2
4 = taso 3
5 = Tekstin näyttäminen ei riipu tasosta
6-7 = varalla

Tapahtuman loppu

Kansallisen järjestelmän
tunniste

8

0 - 255

Jos M_LEVELTEXTDISPLAY = 1
(JKV)

Tekstin
kuittaaminen

2

00 = Kuittausta ei
vaadita
01 = Kuittaus vaaditaan
10 = Kuittaus vaaditaan, käyttöjarrutus
viestin päättyessä,
jos ei kuittausta
11 = Kuittaus vaaditaan, hätäjarrutus
viestin päättyessä,
jos ei kuittausta
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Muuttuja

Kuvaus



Q_CONFTEX
TDISPLAY

Määrittää
suhteen
kuljettajan kuittauksen ja
tehtävien
”sijainti”,
”aika”,
”toimintatila”, ja
”taso” välillä



Q_TEXTREPORT



131

Pituus
[bittiä]
1

Arvo

Tarkennus

0 = Kuljettajan kuittaus päättää tekstin
näyttämisen riippumatta tekstistä
1 = Kuljettajan kuittaus on valinnainen
tapa päättää tekstin
näyttäminen

Jos Q_TEXTCONFIRM ≠ 0

Raportti
kuljettajan kuittauksesta

1

0 = Ei vaadita
1 = Vaaditan

Jos Q_TEXTCONFIRM ≠ 0

NID_TEXTMESSAGE

Viestin
tunniste

8

0 – 255

Vain, jos Q_TEXTREPORT = 1



NID_C

Aluetunnus

10

0-1023 (Suomelle varattu 322-335)

Vain, Jos Q_TEXTREPORT = 1



NID_RBC

RBC:n
tunniste

14

0-16382

Vain, Jos Q_TEXTREPORT = 1

L_TEXT

Merkkijonon pituus

8

0-255, yhden merkin
välein

X_TEXT(L_TEXT
)

Viestissä
käytettävät merkit

8

Yksi merkki on yksi
kirjain ISO 8859-1 mukaisesti
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7.31 Paketti 76: Vakiotekstiviestin lähettäminen
Paketilla lähetetään vakiomuotoisia tekstiviestejä.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituus bitteinä

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin
sisällä

Q_TEXTCLASS

Viestin
kriittisyys

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin asteikko
2 = 10 metrin asteikko
3 = varalla

2

00 = Avustava tieto

Tarkennus

76

01 = Tärkeä tieto
10, 11 = Varalla
Q_TEXTDISPLAY

Viestin yhdistäminen

1

0 = Ei yhdistetä, näytetään yhden tehtävän toteuduttua

Tapahtuman
alku/loppu
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133

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

1 = Yhdistetään, näytä
viesti, kun kaikki tehtävät ovat toteutuneet
D_TEXTDISPLAY

Etäisyys
paikkaan,
jossa viesti
näytetään

15

0 cm – 327,660 km
1111 = Tekstin näyttämiselle ei ole etäisyysrajoitusta

Tapahtuman alku

M_MODETEXTDISPLAY

Veturilaitteen toimintatila
tekstinäytöllä

4

0 = Valvonta
1 = Näkemäajo
2 = Kuljettajan vastuulla
3 = Varalla
4 = Varustamaton
alue
5 = Varalla

Tapahtuman alku

6 = Valmius
7 = Hätäjarrutus
ohiajon jälkeen
8 = Pakaneminen
ohiajon jälkeen
9 = Varalla
10 = Varalla
11 = Monikäyttö
omalla kuljettajalla
12 = Osittain valvottu
13 = Varalla
14 = Pakeneminen
15 = Tekstin näyttäminen ei riipu toimintatilasta
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Muuttuja

Kuvaus

M_LEVELTEXTDISPLAY

Veturilaitteen
ERTMStaso tekstinäytöllä

134

Pituus
[bittiä]
3

Arvo

Tarkennus

0 = taso 0
1 = JKV
2 = taso 1
3 = taso 2
4 = taso 3
5 = Tekstin näyttäminen ei riipu tasosta
6-7 = varalla
0 - 255

Tapahtuman alku

NID_NTC

Kansallisen
järjestelmän tunniste

8

L_TEXTDISPLAY

Matka, jolla
teksti näytetään

15

0 cm – 327,660 km
32767 = Tekstin näyttäminen ei riipu matkasta

Tapahtuman loppu

T_TEXTDISPLAY

Tekstin
näyttämisen kesto

10

0 – 1022 s, 1 s välein
1023 = Tekstin näyttämistä ei rajoiteta
ajallisesti

Tapahtuman loppu

M_MODETEXTDISPLAY

Veturilaitteen toimintatila
tekstinäytöllä

4

0 = Valvonta
1 = Näkemäajo
2 = Kuljettajan vastuulla
3 = Varalla
4 = Varustamaton
alue
5 = Varalla

Tapahtuman loppu

6 = Valmius
7 = Hätäjarrutus
ohiajon jälkeen
8 = Pakaneminen
ohiajon jälkeen
9 = Varalla
10 = Varalla

Jos M_LEVELTEXTDISPLAY = 1
(JKV)
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Kuvaus
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Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

11 = Monikäyttö
omalla kuljettajalla
12 = Osittain valvottu
13 = Varalla
14 = Pakeneminen
15 = Tekstin näyttäminen ei riipu toimintatilasta

M_LEVELTEXTDISPLAY

NID_NTC

Q_TEXTCONFIRM

Veturilaitteen
ERTMStaso tekstinäytöllä

3

0 = taso 0
1 = JKV
2 = taso 1
3 = taso 2
4 = taso 3
5 = Tekstin näyttäminen ei riipu tasosta
6-7 = varalla

Tapahtuman loppu

Kansallisen
järjestelmän tunniste

8

0 - 255

Jos M_LEVELTEXTDISPLAY = 1
(JKV)

Tekstin
kuittaaminen

2

00 = Kuittausta ei
vaadita
01 = Kuittaus vaaditaan
10 = Kuittaus vaaditaan, käyttöjarrutus
viestin päättyessä,
jos ei kuittausta
11 = Kuittaus vaaditaan, hätäjarrutus
viestin päättyessä,
jos ei kuittausta
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Muuttuja

Kuvaus



Q_CONFTE
XTDISPLAY

Määrittää
suhteen
kuljettajan
kuittauksen ja tehtävien ”sijainti”,
”aika”, ”toimintatila”,
ja ”taso”
välillä



Q_TEXTREPORT

136

Pituus
[bittiä]
1

Arvo

Tarkennus

0 = Kuljettajan kuittaus päättää tekstin
näyttämisen riippumatta tekstistä
1 = Kuljettajan kuittaus on valinnainen
tapa päättää tekstin
näyttäminen

Jos Q_TEXTCONFIRM ≠ 0

Raportti
kuljettajan
kuittauksesta

1

0 = Ei vaadita
1 = Vaaditan

Jos Q_TEXTCONFIRM ≠ 0

NID_TEXTMESSAGE

Viestin tunniste

8

0 – 255

Vain, jos Q_TEXTREPORT = 1

NID_C

Aluetunnus

10

0-1023 (Suomelle varattu 322-335)

Vain, Jos Q_TEXTREPORT = 1

NID_RBC

RBC:n tunniste

14

0-16382

Vain, Jos Q_TEXTREPORT = 1

Näytettävä
vakioviesti

8

0 = Suojaamaton tasoristeys
1 = Kuljettajan kuittaus
2-255 = Varalla

Q_TEXT
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7.32 Paketti 79: Sijaintitieto
Paketilla verrataan junan sijaintia yhden tai useamman referenssipisteen sijaintiin.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

Q_SCALE

Q_NEWCOUNTRY

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin
sisällä

Muuttujalla
kerrotaan,
onko ketjutetulla baliisiryhmällä sama
aluetunnus
(NID_C),
kuin sitä
edeltävällä

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

1

79

0 = ei uutta
NID_C-arvoa
1 = uusi
NID_C-arvo

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus
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Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

0-1023 (Suomelle varattu 322335)

Jos Q_NEWCOUNTRY = 1

baliisiryhmällä


NID_C
Aluetunnus

10

NID_BG

Baliisiryhmän tunnus

14

0-16382
16383 = ketjutetun baliisiryhmän
tunnus ei ole
tiedossa
(käytetään
vain asemoinnin yhteydessä)

D_POSOFF

Sijaintitiedon kompensaatio
suhteessa
referenssibaliisiryhmän sijaintiin

15

0 cm –
327,670 km

Q_MPOSITION

Ratakilometrien
kasvusuunta

1

0 = Kulkusuuntaan
vastakkainen
1 = Kulkusuunnan mukainen

Sijainnin referenssibaliisiryhmä

M_POSITION

Ratakilometrien viitearvo

24

0m–
9 999 999 m,
1 m välein
10 000 000 –
16 777 214 =
Varalla

Ratakilometrien viitearvo

Sijainnin referenssibaliisiryhmä
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Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

16 777 215 =
Ei paikantamistietoa tämän referenssipisteen jälkeen
N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

Q_NEWCOUNTRY(k)

Muuttujalla 1
kerrotaan,
onko ketjutetulla baliisiryhmällä sama
aluetunnus
(NID_C),
kuin
sitä
edeltävällä
baliisiryhmällä



5

NID_C(k)
Aluetunnus

10

0-31

0 = ei uutta
NID_C-arvoa
1
=
uusi
NID_C-arvo

0-1023 (Suomelle varattu
322-335)

NID_BG(k)

Baliisiryh14
män tunnus

0-16382
Sijainnin referenssibaliisi16383 = ket- ryhmä
jutetun baliisiryhmän
tunnus ei ole
tiedossa
(käytetään
vain
asemoinnin yhteydessä)

D_POSOFF(k)

Sijaintitie15
don kompensaatio

0
cm
–
327,670 km
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Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

suhteessa
referenssibaliisiryhmän sijaintiin
Q_MPOSITION(k)

Ratakilometrien
kasvusuunta

1

0 = Kulkusuuntaan
vastakkainen
1 = Kulkusuunnan mukainen

Sijainnin referenssibaliisiryhmä

M_POSITION(k)

Ratakilometrien viitearvo

24

0m–
9 999 999 m,
1 m välein
10 000 000 –
16 777 214 =
Varalla
16 777 215 =
Ei paikantamistietoa tämän referenssipisteen jälkeen

Ratakilometrien viitearvo
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7.33 Paketti 80: Ajoluvan toimintatila
Paketilla kerrotaan ajoluvan yhteydessä käytettävä toimintatila.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin
sisällä

D_MAMODE

Etäisyys
seuraavan
ajoluvan
toimintatilan aloituskohtaan

M_MAMODE

Ajoluvan
osalle vaadittu
toimintatila

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

Tarkennus

80

0 cm –
327,670 km
15

2

00 = Näkemäajo
01 = Vaihtotyö
10 = Osittain
valvottu

Näkemäajo, Osittain valvottu, Vaihtotyö
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Kuvaus
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Pituus
[bittiä]

Arvo

11 = Varalla

V_MAMODE

Toimintatilan nopeusrajoitus

L_MAMODE

Vaaditun
toimintatila
-alueen
pituus

L_ACKMAMODE

Kuittausmatkan pituus ennen
toimintatilan muuttumista

Q_MAMODE

Muuttuja
kertoo, käsitelläänkö
toimintatilan muutospistettä
ajoluvan
päätekohtana vai
ajoluvan
päätekohtana ja turvattavana
kohtana

N_ITER

Iteraatiokierrosten
lukumäärä

7

15

0 – 120 = 0
km/h – 600
km/h, 5km/h
välein
121 – 126 =
varalla
127 = Käytetään toimintatilan kansallista arvoa
0 cm –
327,660 km
1111 … 111 = Ei
pituusrajoitusta
0 cm –
327,670 km

15

1

5

0 = Ajoluvan
päätekohta
(turvattava
kohta on ajoluvan mukainen)
1 = Ajoluvan
päätekohta
ja turvattava
kohta

0-2

Tarkennus
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D_MAMODE(k)

Etäisyys
seuraavan
ajoluvan
toimintatilan aloituskohtaan

M_MAMODE(k)

Ajoluvan
osalle vaadittu
toimintatila

V_MAMODE(k)

Toimintatilan nopeusrajoitus

L_MAMODE(k)

Vaaditun
toimintatila
-alueen
pituus

L_ACKMAMO(
k)DE

Kuittausmatkan pituus ennen
toimintatilan muuttumista

Q_MAMODE(k)

143

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

0 cm –
327,670 km
15

2

7

15

00 = Näkemäajo
01 = Vaihtotyö
10 = Osittain
valvottu
11 = Varalla
0 – 120 = 0
km/h – 600
km/h, 5km/h
välein
121 – 126 =
varalla
127 = Käytetään toimintatilan kansallista arvoa
0 cm –
327,660 km
1111 … 111 = Ei
pituusrajoitusta
0 cm –
327,670 km

15

Muuttuja
kertoo, käsitelläänkö
1
toimintatilan muutospistettä
ajoluvan

0 = Ajoluvan
päätekohta
(turvattava

Näkemäajo, Osittain valvottu, Vaihtotyö
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Kuvaus

päätekohtana
vai
ajoluvan
päätekohtana ja turvattavana
kohtana

144

Pituus
[bittiä]

Arvo

kohta on ajoluvan mukainen)
1 = Ajoluvan
päätekohta
ja turvattava
kohta

Tarkennus
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7.34 Paketti 88: Tasoristeystiedot
Paketilla välitetään tieto tasoristeyksestä.
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

Q_SCALE

NID_LX

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin
sisällä

Tasoristeyksen
tunniste

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

8

88

0 – 126 = Varattu baliisien tai euroloopin välittämälle tiedolle
127 – 255 =
varattu

Tarkennus
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Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

RBC:n välittämille tiedoille
D_LX

Etäisyys
tasoristeysalueen
alkuun

15

0 cm –
327,670 km

L_LX

Tasoristeysalueen
pituus

15

0 cm –
327,670 km

Q_LXSTATUS

Tasoristeyksen
suojaustaso

1

0 = suojattu
1 = suojaamaton



V_LX

Tasoristeysalueen
nopeusrajoitus

7

0 – 120 = 0
km/h – 600
km/h, 5km/h
välein
121 – 127 =
varalla

Vain, jos Q_LXSTATUS = 1



Q_STOPLX

Tasoristeysalueen
pysähtymisvaatimus

1

0 = pysähtymistä ei vaadita
1 = pysähtyminen vaaditaan

Vain, jos Q_LXSTATUS = 1

Pysähtymisalueen
pituus ennen tasoristeyaluetta

15

0 cm –
327,670 km

Vain, jos Q_STOPLX = 1

L_STO
PLX
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7.35 Paketti 90: Rata vapaa tason 2 tai 3
siirtymäkohtaan asti
Paketilla voidaan välittää veturilaitteelle varmistus radan vapaanaolosta välittävältä baliisilta tasonvaihtokohtaan asti.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin kokonaispituus bitteinä

13

0-8191

Q_NEWCOUNTRY

Muuttujalla
kerrotaan,
onko ketjutetulla baliisiryhmällä sama
aluetunnus
(NID_C),
kuin sitä
edeltävällä
baliisiryhmällä

1

0 = ei uutta
NID_C-arvoa
1 = uusi
NID_C-arvo

90

Tarkennus
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Muuttuja

NID_C

NID_BG

Kuvaus

Aluetunnus

Baliisiryhmän tunnus

148

Pituus
[bittiä]
10

Arvo

Tarkennus

0-1023 (Suomelle varattu 322335)

jos Q_NEWCOUNTRY = 1

14

0-16382
16383 = baliisiryhmän
tunnus ei ole
tiedossa
(käytetään
vain asemoinnin yhteydessä)

Tason 2/3 siirtymäkohdan
baliisiryhmä
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7.36 Paketti 131: RBC:n vaihtokäsky
Paketilla välitetään tieto tulevasta RBC:n vaihtumisesta
 RBC tai Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat
suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin kokonaispituus bitteinä

13

0-8191

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso paketin sisällä

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin asteikko
2 = 10 metrin asteikko
3 = varalla

D_RBCTR

Etäisyys
RBC:n vaihtokohtaan

15

0 cm - 32,670 km

NID_C

Aluetunnus

10

0-1023 (Suomelle
varattu 322-335)

NID_RBC

RBC:n tunniste

14

0-16382

Tarkennus

131

16383 = ota yhteyttä viimeiseen

Vastaanottava RBC
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Muuttuja

Kuvaus

150

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

tunnettuun
RBC:hen
NID_RADIO

RBC:n yhteysnumero

64

0 - 9999 9999
9999 9999
Jokaiselle numerolle:
A-E ei
käytössä
F = ei numeroa,
käytetään
tyhjäksi
jääville
kohdille
(jos luku
on lyhyempi, kuin
16 numeroa
FFFF FFFF FFFF
FFFF = käytetään
talletettua lyhyttä arvoa

Q_SLEEPSESSION

Istunnon
hallinta lepotilassa
oleville
laitteille

1

0 = istunnon
aloittamiskäsky
jätetään toteuttamatta
1 = istunnon
aloittamiskäsky
toteutetaan

Vastaanottavan RBC:n
kansa käytettävä yhteysnumero
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7.37 Paketti 132: Vaihtotyöopaste
Paketti sisältävällä baliisilla voidaan välittää vaihtotyötilassa olevalle veturilaitteelle pysähtymiskäsky.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

Q_ASPECT

Vaihtotyöopaste

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

1

0 = pysähdy,
jos Vaihtotyö-tilassa

132

1 = Aja, jos
Vaihtotyö-tilassa

Tarkennus
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7.38 Paketti 135: Ajonesto passiivisessa
vaihtotyötilassa
Paketilla voidaan estää veturilaitteen siirtyminen vaihtotyötilaan, kun passiivisessa tilassa ollut ajopöytä avataan.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

135

Tarkennus
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7.39 Paketti 136: Ennakkotiedon
referenssisijainti
Informaatio, mikä välitetään sanomassa paketin 136 jälkeen, käsitellään ennakkotietona.
 Baliisi (Pakettia ei käytetä tasolla 2)
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin
kokonaispit
uus bitteinä

Q_NEWCOUNTRY

Muuttujalla kerrotaan,
onko ketjutetulla
baliisiryhmällä
sama
aluetunnus
(NID_C),
kuin sitä
edeltä-

Pituus
[bittiä]
8

Arvo
[desimaaliluku]
136

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

1

0 = ei uutta
NID_C-arvoa
1 = uusi
NID_C-arvo

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

154

Pituus
[bittiä]

Arvo
[desimaaliluku]

10

0-1023 (Suomelle varattu 322335)

Tarkennus

vällä baliisiryhmällä


NID_C
Aluetunnus

NID_BG

Baliisiryh- 14
män tunnus

0-16382

Jos Q_NEWCOUNTRY = 1
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7.40 Paketti 137: Pysäytys SR-tilassa
Paketti antaa tiedon pysäytyksestä Kuljettajan vastuulla -tilassa.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

Q_SRSTOP

Pysähtymistieto

Pituus
[bittiä]
8

Arvo
[desimaaliluku]
137

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

1

0 = pysähdy,
jos SR-tilassa
1 = Aja, jos
SR-tilassa

Tarkennus
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7.41 Paketti 138: Pakenemisalueen tiedot
Paketilla annetaan veturilaitteelle tiedot pakenemisalueen alkupisteestä ja pituudesta.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

Pituus
[bittiä]
8

Arvo
[desimaaliluku]
138

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

Q_SCALE

Etäisyyden
tarkkuustaso
paketin
sisällä

D_STARTREVERSE

Etäisyys
pakenemisaluee
n alkuun

15

0 cm –
327,670 km

L_REVERSEAREA

Pakenemisaluee
n pituus

15

0 cm –
327,670 km

Tarkennus
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7.42 Paketti 139: Pakenemisalueen
valvontatiedot
Paketilla annetaan pakenemisalueen valvontatiedot, kuten suurin pakenemismatka sekä pakenemisalueen nopeusrajoitus.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin
kokonaispit
uus bitteinä

Q_SCALE

Etäisyyden tarkkuustaso
paketin
sisällä

D_REVERSE

Suurin
pakenemismatka
RV-tilassa

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

2

0 = 10 cm asteikko
1 = 1 metrin
asteikko
2 = 10 metrin
asteikko
3 = varalla

139

0 cm –
327,670 km
15

Tarkennus
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Muuttuja

V_REVERSE

Kuvaus

RV-tilan
nopeusrajoitus

158

Pituus
[bittiä]

7

Arvo

Tarkennus

0 – 120 = 0
km/h – 600
km/h, 5km/h
välein
121 – 127 =
varalla

7.43 Paketti 140: Junanumero RBC:ltä
Paketilla RBC voi välittää/muuttaa junan numeron.
 RBC
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Q_DIR

Tarkennus

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen
kulkusuunta
10 = molemmat
suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin kokonaispituus bitteinä

13

0-8191

NID_OPERATIONAL

Käytettävä
junanumero

32

0 – 9999 9999

140

Jokaiselle numerolle:
A-E varalla
F = ei numeroa,
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Muuttuja

Kuvaus

159

Pituus
[bittiä]

Arvo

Tarkennus

käytetään
tyhjäksi
jääville
kohdille
(jos luku on
lyhyempi,
kuin 8 numeroa
FFFFF FFFFF = varralla

7.44 Paketti 141: Tilapäisen nopeusrajoituksen
oletuskaltevuus
Paketti määrittää oletuskaltevuuden tilapäisen nopeusrajoituksen alueelle, kun
kaltevuusprofiilia (paketti 21) ei ole saatavilla.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin tunniste

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio
koskee

L_PACKET

Paketin kokonaispituus
bitteinä

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

13

0-8191

141

Tarkennus
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Muuttuja

Kuvaus

Q_GDIR

Kaltevuuden
suunta

G_TSR

Oletuskaltevuus tilapäiselle nopeusrajoitukselle

160

Pituus
[bittiä]
1

Arvo

8

0 – 255 ‰, 1
‰ välein

Tarkennus

0 = alamäki
1= ylämäki

7.45 Paketti 145: Baliisivikareaktion esto
Paketilla voidaan estää käyttöjarrutus, jos baliisiviesti on jäänyt joko vastaanottamatta tai purkamatta.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo
[desimaaliluku]

NID_PACKET

Paketin
tunniste

8

145

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla annettu informaatio
koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin kokonaispituu
s bitteinä

13

0-8191

Tarkennus
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7.46 Paketti 254: Vakioviesti
Vakioviesti on kiinteästi baliisiin koodattu viesti, jonka ohjattu baliisi välittää silloin, kun se ei saa välitettävää viestiä koodaimelta.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

Pituus
[bittiä]

Arvo
[desimaaliluku]

NID_PACKET

Paketin tunniste

8

254

Q_DIR

Kulkusuunta,
jota paketilla
annettu informaatio
koskee

2

00 = vastakkaissuuntainen
01 = nimellinen kulkusuunta
10 = molemmat suunnat
11 = varalla

L_PACKET

Paketin kokonaispituus
bitteinä

13

0-8191

Tarkennus
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7.47 Paketti 255: Viestin päättäminen
Paketin 255 ainoa merkitys on ilmaista veturilaitteelle, että baliisin lähettämä
viesti päättyy. Jokainen viesti on päätettävä tällä paketilla.
 Baliisi
Muuttuja

Kuvaus

NID_PACKET

Paketin
tunniste

Pituus
[bittiä]
8

Arvo

Tarkennus

255

255 = 1111 1111
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