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Tiivistelmä 

Suomen nykyinen kansallinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) on lähesty-

mässä elinkaarensa loppua. Korvaavaksi järjestelmäksi on tulossa yleiseuroop-

palainen yhteentoimiva ERTMS/ETCS-järjestelmä eli eurooppalainen rautatielii-

kenteen hallintajärjestelmä ja sen eurooppalainen junakulunvalvontajärjes-

telmä (European Rail Traffic Management System/European Train Control Sys-

tem). ERTMS/ETCS-järjestelmä on jaettu toimintatasoiltaan kolmeen eri tasoon, 

joista tässä työssä tarkastellaan erityisesti tasoa 2 ja sen toteutustapoja. 

Erilaisia ERTMS/ETCS-hankkeita toteutetaan maailmalla yhä enemmissä mää-

rin. Tässä työssä tarkastellut verrokkimaat, Norja, Tanska, Ruotsi, Saksa, Itä-

valta ja Sveitsi, ovat päätyneet tulevaisuuden suunnitelmissaan toteuttamaan 

ERTMS/ETCS-järjestelmän tietokonepohjaisilla asetinlaitteilla, hyödyntäen 

GSM-R-radioviestinverkkoa. Sveitsi on ilmoittanut korvaansa GSM-R-verkon 

FRMCS-toteutuksella (engl. Future Railway Mobile Communication System). 

Saksaa ja Ruotsia lukuun ottamatta verrokkimaat siirtyvät puhtaasti käyttä-

mään ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoa 2 ilman opastimia. Ruotsissa ERTMS/  

ETCS-tason 2 kanssa hyödynnetään tasoa 1 sujuvoittamaan vaihtotöitä suurem-

milla ratapihoilla ja asemilla. Saksa korvaa kevyemmän kulunvalvonnan osuuk-

sia ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 1 LS-versiolla (osittain valvottu -tila).  

Lisäksi samoilla rataosilla on mahdollista liikennöidä molemmilla ERTMS/ETCS-

järjestelmän tasoilla, ja toteutuksen alkuvaiheessa myös kansallinen järjes-

telmä toimii rinnan ERTMS/ETCS-järjestelmän kanssa. 

ERTMS/ETCS-taso 2 voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, kuten rakentamalla 

kulunvalvontajärjestelmä ilman opastimia tai käyttämällä osaa tai kaikkia näky-

viä opastimia varajärjestelmänä. Varajärjestelmänä voitaisiin käyttää myös kan-

sallista kulunvalvontajärjestelmää JKV:aa. Taso 2 voidaan erilaisilla asetinlaite-

sovituksilla rakentaa myös nykyisen asetinlaitekannan päälle tai käyttää muita 

ERTMS/ETCS-tasoja, kuten tasoa 1, tason 2 kanssa ristikkäin. Tässä raportissa 

kuvataan erilaisten toteutustapojen teknisiä toteutustapoja sekä kuvataan nii-

den merkittävimpiä hyötyjä ja haittoja.  
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Alternativ för att genomföra tågkontrollsystemet av ERTMS/ETCS-nivå 2 i Finland. 

Trafikledsverket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 16/2021. 40 sidor. 

ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-852-6. 

Sammanfattning 

Finlands nuvarande nationella tågkontrollsystem (JKV) närmar sig slutet av sin 

livscykel. Det alleuropeiska interoperabila ERTMS/ETCS-systemet, det vill säga 

det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg och dess europeiska tågkontroll-

system (European Rail Traffic Management System/European Train Control 

System) kommer att ersätta systemet. ERTMS/ETCS-systemet är indelat i tre 

driftsnivåer och i detta arbete granskas i synnerhet nivå 2 och dess genom-

förandemetoder. 

Olika ERTMS/ETCS-projekt genomförs i allt större utsträckning runt om i 

världen. De kontrollländer som granskats i detta arbete – Norge, Danmark, 

Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz – har i sina framtidsplaner beslutat att 

genomföra ERTMS/ETCS-systemet med datorställverk, genom att dra nytta av 

GSM-R-radiokommunikationsnätet. Schweiz har meddelat att landet ersätter 

GSM-R-nätverket med ett GSM-R-genomförande (på engelska Future Railway 

Mobile Communication System). Med undantag för Tyskland och Sverige 

kommer kontrolländerna att övergå enbart till ERTMS/ETCS nivå 2 utan 

semaforer. I Sverige används parallellt med ERTMS/ETCS-nivå 2 också nivå 1 för 

att effektivisera växlingsarbetet på större bangårdar och stationer. Tyskland 

kommer att ersätta de lättare tågkontrollavsnitten med LS-versionen av nivå 1 

av ERTMS/ETCS (delvis kontrollerat läge). Dessutom är det möjligt att på samma 

banavsnitt operera på bägge nivåer av ERTMS/ETCS-systemet och i det initiala 

skedet av genomförandet fungerar också det nationella systemet parallellt med 

ERTMS/ETCS-systemet. 

ERTMS/ETCS-nivå 2 kan genomföras på flera olika sätt, såsom genom att bygga 

ett kontrollsystem utan semaforer eller genom att använda en del eller alla 

synliga semaforer som reservsystem. Också det nationella tågkontrollsystemet 

JKV kunde användas som reservsystem. Med olika ställverksanpassningar är det 

möjligt att bygga nivå 2 också ovanpå på den nuvarande installerade basen av 

ställverken eller använda andra nivåer av ERTMS/ETCS, till exempel nivå 1 och 

nivå 2 korsvis. I denna rapport beskrivs de tekniska genomförandesätten för 

olika genomförandesätt och de viktigaste fördelarna och nackdelarna av dessa.  
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ERTMS/ETCS level 2 train control system implementation options in Finland. Finnish 

Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2021. Publications of the FTIA 16/2021 

40 pages. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-852-6. 

Abstract 

Finland’s current National Train Control System (JKV) is approaching the end of 

its life cycle. The replacement system will be the pan-European interoperable 

ERTMS/ETCS system, i.e. the European Rail Traffic Management System and its 

European Train Control System. The ERTMS/ETCS system is divided into three 

levels of operation, of which level 2 and its implementation methods in 

particular are examined in this study.  

Various ERTMS/ETCS projects are being implemented around the world in 

increasing numbers. The reference countries examined in this study, Norway, 

Denmark, Sweden, Germany, Austria and Switzerland, have decided in their 

future plans to implement the ERTMS/ETCS system with computerised 

interlocking devices, utilising the GSM-R radio communications network. 

Switzerland has announced that it will be replacing the GSM-R network with a 

FRMCS implementation (Future Railway Mobile Communication System). With 

the exception of Germany and Sweden, the reference countries will switch 

purely to using the ERTMS/ETCS system’s level 2 without signals. In Sweden, 

level 1 will be utilised with ERTMS/ETCS level 2 to streamline shunting work on 

larger railway yards and stations. Germany will replace the lighter train control 

sections with a level 1 LS version of ERTMS/ETCS (limited supervision mode). In 

addition, it is possible to operate on the same track sections at both levels of the 

ERTMS/ETCS system and, at the initial stage of implementation, the national 

system will also operate parallel with the ERTMS/ETCS system. 

The ERTMS/ETCS level 2 can be implemented in several ways, such as building a 

train control system without signals or using part or all of the visible signals as 

a back-up system. The National Train Control System (JKV) could also be used as 

the back-up system. With various interlocking device adaptations, level 2 can 

also be built on top of the current interlocking device base, or other ERTMS/ETCS 

levels – such as level 1 – can be used cross-wise with level 2. This report 

describes the technical methods of implementing the various implementation 

methods, describing their main advantages and disadvantages.  
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Esipuhe 

Väylävirasto on julkaissut takavuosina monenlaisia eurooppalaiseen rautatielii-

kenteen hallintajärjestelmään ja sen eurooppalaiseen junakulunvalvontajärjes-

telmään eli ERTMS/ETCS-järjestelmään liittyviä selvityksiä. Tässä julkaisussa 

keskitytään jatkuvatoimiseen junakulunvalvontajärjestelmään ERTMS/ETCS-

tasolla 2. 

 

Vuoden 2020 keväällä linjattiin koko suomalaisen liikennehallinnon tukemassa 

Digirata-hankkeessa tavoitteeksi koko valtion rataverkon kattava jatkuvatoimi-

nen junakulunvalvontajärjestelmä eli dataradioverkkoperustainen junakulun-

valvontajärjestelmä, jollainen on nykyisin markkinoilla saatavilla oleva 

ERTMS/ETCS-taso 2. FRMCS-verkkojen ja niihin sopivien radiosuojastuskeskus-

ten ja asetinlaitteiden yhdistelmälaitteita saadaan eurooppalaisilta rautatieau-

tomaatioteollisuuden markkinoilta vasta 2020-luvun lopulla tai 2030-luvun 

alussa, joten näitä tulevaisuuden ratkaisuja nyt odotetaan eri puolilla Euroop-

paa. Jatkuvatoiminen FRMCS-dataradioverkkopohjainen junankulunvalvonta on 

eurooppalaisen rautatieliikenteen yhteentoimivuuden tulevaisuuden päätekno-

logia. Tällä julkaisulla tuodaan esiin jatkuvatoimisen junakulunvalvontajärjes-

telmän ERTMS/ETCS-tason 2 nykyisten toteutusten ja tulevaisuuden suunnitel-

mien tilannetta valituissa verrokkimaissa. Pohdinnassa on myös suomalaiset 

toteutustavat. 

 

Tämä julkaisu palvelee suomalaisen ERTMS/ETCS-järjestelmään liittyvän tiedon 

popularisointia ja levittämistä ja on osa kotimaisen osaamisen kehittämistä. 

Tämä julkaisu on myös panos tämän tekniikan ympärillä käytävään kotimaiseen 

keskusteluun. 

 

Julkaisun tekoon osallistuivat 

Aki Härkönen   Väylävirasto 

Lauri Aarnio   Proxion Plan Oy 

Janne-Joonas Mantsinen Proxion Plan Oy 
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Teppo Hulkko    Proxion Plan Oy 
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1 Johdanto 

Suomen nykyinen kansallinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) on vähitel-

len lähestymässä elinkaarensa loppua. JKV-järjestelmälle on tiedossa korvaaja; 

yleiseurooppalainen ERTMS/ETCS-järjestelmä eli eurooppalainen rautatielii-

kenteen hallintajärjestelmä ja sen eurooppalainen junakulunvalvontajärjes-

telmä (European Rail Traffic Management System/European Train Control Sys-

tem). Vanhentuvan laitekannan lisäksi ERTMS/ETCS-järjestelmän suuntaan oh-

jaavat sen kasvava markkinaosuus, standardien kypsyys, toteutuksien kasvava 

lukumäärä ja Euroopan unionin lainsäädäntö. 

ERTMS/ETCS-järjestelmän spesifikaatiot määrittävät nykyisellään kolme eri 

toimintatasoa: 1, 2 ja 3, joista pistemäiseen kulunvalvontaan perustuva taso 1 on 

läheisin vastine nykyiselle JKV-järjestelmälle. Tasoilla 2 ja 3 kulunvalvonta on 

jatkuvatoimista radioverkon välityksellä. Tähän mennessä taso 1 on nähty po-

tentiaalisena korvaajaehdokkaana ja taso 2 mahdollisena jatkokehityssuuntana 

sekä useampi raiteisten rataosuuksien kapasiteetin nostajana /1,2/. Liikenne- ja 

viestintäviraston Digirata-selvitystyön /3/ myötä junien kulunvalvontajärjes-

telmän korvaajaksi suositellaan ensisijaisesti radioperustaista ERTMS/ETCS-ta-

son 2 ratkaisua, johon tämän työn tarkastelu rajautuu. Kun Euroopan komissio 

antaa seuraavan kerran komission asetuksena uuden ohjaus-, hallinta- ja mer-

kinanto-osajärjestelmän yhteentoimivuuden tekniset eritelmät aikaisintaan v. 

2022 loppupuolella, tultaneen toimintatasojen 1, 2 ja 3 käyttämisestä luopu-

maan, ja vain pistemäinen junakulunvalvonta (taso 1) ja radioverkkoperustainen 

junakulunvalvonta (nyt tasot 2 ja 3) jäävät käsitteinä käyttöön.  

ERTMS/ETCS-tason valinta ei yksistään riitä määrittämään muun muassa kaik-

kia kustannusvaikutuksia, sillä valittua tasoa vastaava toiminnallisuus voidaan 

saavuttaa monilla eri toteutustavoilla. Esimerkiksi toteutetaanko järjestelmä 

opastimilla vai ilman tai kenties käytetäänkö vain lähtöopastimia, sillä 

ERTMS/ETCS-tasolla 2 opastimia voi käyttää vapaavalintaisesti. Edellä maini-

tuilla valinnoilla on suora vaikutus kustannuksien lisäksi operatiiviseen toimin-

taan sekä suunnittelun eri osa-alueisiin ja vaiheisiin. Tässä työssä tarkastellaan 

ERTMS/ETCS-tason 2 eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. 

 

Erilaisia ERTMS/ETCS-hankkeita toteutetaan maailmalla yhä enemmissä mää-

rin. Saadaksemme paremman käsityksen eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuk-

sista ja niiden toteutuskelpoisuudesta, on tarkasteluun mukaan otettu Euroo-

passa toteutetut ja toteutuksen alla olevat ERTMS/ETCS-tason 2 hankkeet. Tä-

män tarkastelun tarkoituksena on lisäksi hakea selkänojaa johtopäätöksille sekä 

kartoittaa muita potentiaalisia vaihtoehtoja. 

Tunnistetuista toteutusvaihtoehdoista laaditaan rakenteelliset ja toiminnalliset 

kuvaukset eroavaisuuksien, hyötyjen ja haittojen hahmottamiseksi. Jokaiselle eri 

vaihtoehdolle pyritään löytämään vastaavuuksia eurooppalaisista hankkeista 

vertailun tueksi. 
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2 Määritelmät ja lyhenteet 

Termi/lyhenne Alkuperäinen termi Määritelmä 

Ajolupa Movement authority (MA) Ratalaitteilta veturilaitteelle 

välitetty lupa ajaa ajoluvan 

päätekohtaan saakka. 

BTM Balise Transmission Module Baliisisanoma muunnin 

DMI Driver Machine Interface Kuljettajapaneeli 

ERTMS European Rail Traffic 

Management System 

Eurooppalainen rautatie-

liikenteen hallintajärjestelmä. 

ETCS + GSM-R tai muu tähän 

käyttöön hyväksytty 

radiojärjestelmä.  

ETCS European Train Control 

System 

Eurooppalainen junakulun-

valvontajärjestelmä 

Eurobaliisi  ETCS-järjestelmän baliisi 

EVC European Vital Computer Veturilaitteen keskusyksikkö 

FRMCS Future Railway Mobile 

Communication System 

Tulevaisuuden dataradioverkko 

FS Full supervision Täysvalvonta 

GSM-R Global System for Mobile 

communications for railways 

Eurooppalainen digitaalinen 

matkaviestinjärjestelmä, jossa 

on rautatieominaisuudet 

mukana 

JKV ATP-VR/RHK, National Train 

Control System in Finland 

Junien kulunvalvonta 

JRU Juridical Recording Unit Rekisteröintilaite 

LEU Lineside Electronic Unit LEU-koodain eli ERTMS/ETCS-

järjestelmän ratalaitekoodain. 

Ratalaitekaappeihin hajautetut 

koodaimet toimivat rajapintana 

asetinlaitteen ja eurobaliisin 

välillä.  

LS Limited supervision  Osittain valvottu 

OS On sight Näkemäajo 

RBC Radio Block Centre Radiosuojastuskeskus 

STM Specific Transmission Module Sovitustiedonsiirtomoduuli 

TIMS Train Integrity Monitoring 

System 

Yksikön kokonaisuuden 

valvontajärjestelmä  
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3 ERTMS/ETCS-taso 2 

ERTMS/ETCS-tasolla 2 junien kulunvalvonta tapahtuu jatkuvatoimisesti. Tasolla 

2 junilla on edelleen kiinteät suojavälit, mutta ajoluvat junille toimitetaan ra-

dioverkon kautta. Radioverkon avulla juna myös raportoi oman sijaintitietonsa 

radiosuojastuskeskukselle (Radio Block Centre, RBC).  Junan eheyden ja raiteen 

vapaanaolon valvonta tapahtuu radanvarsilaitteiston avulla. Tason 2 toiminnan 

periaatteet on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. ERTMS/ETCS-järjestelmän toiminta tasolla 2. 

Koska ajoluvat toimitetaan junille jatkuvatoimisesti radioverkon avulla, on ju-

nien liikennöinti pistemäistä kulunvalvontaa sujuvampaa. Tieto edessä vapau-

tuvasta suojavälistä välittyy junaan lähes reaaliaikaisesti, eikä juna joudu hidas-

tamaan vauhtiaan turhaan seuraavalle eurobaliisille asti, kuten tasolla 1. Tasolla 

2 eurobaliisien avulla päivitetään junan sijaintitietoa ja välitetään tietoa esimer-

kiksi nopeusrajoituksista.  

Junille välitettävissä ajoluvissa tulee olla tiedot suurimmista sallituista nopeuk-

sista sekä tarvittavat tiedot mahdollisista nopeutta rajoittavista tekijöistä. Ajo-

lupa on muodostettava nimenomaiselle junalle varmistettujen kulkuteiden pe-

rusteella ja siinä on myös huomioitava kulkutiellä mahdollisesti olevat vaihteet 

ja niiden asennot sekä muut nopeutta rajoittavat tekijät. Ajoluvan mukana toimi-

tetaan myös radan kaltevuustiedot. Radiosuojastuskeskuksella on oltava yksi-

löivä tieto siitä, mille junalla mikäkin ajolupa kuuluu. Jokaisella junayksiköllä on 

yksilöivä tunnus, jonka perusteella radiosuojastuskeskus välittää ajoluvan.  

Radiosuojastuskeskuksella on siis asetinlaitteelta saadut dynaamiset tiedot, 

varmistetut kulkutiet ja elementtien tilat, sekä tiedot rataverkon kaltevuuksista. 

Ajolupa muodostetaan laskemalla yhteen kaikki nämä tiedot. Veturilaitteella 

taas on tarvittavat tiedot kaluston ominaisuuksista, jotka on syötetty käyttöön-



Väyläviraston julkaisuja 16/2021 11 

 

 

oton yhteydessä. Jarrukäyrien laskennassa veturilaite yhdistää kaluston omi-

naistiedot radiosuojastuskeskukselta saamiinsa ajolupa tietoihin, siitä mihin asti 

ajolupa ulottuu ja mikä on suurin sallittu nopeus missäkin kohdassa rataa. 

ERTMS/ETCS-taso 2 mahdollistaa näkyvistä opastimista luopumisen, joka vä-

hentää radan varressa tehtävää kunnossapito- ja asennustyötä alentaen suo-

raan opastimiin liityviä ylläpitokustannuksia, tuoden kuitenkin niiden tilalle run-

saasti uutta huollettavaa, kuten radiosuojastuskeskukset ja dataradioverkon tu-

kiasemineen ja runkoverkkoineen. Näkyviä opastimia voidaan edelleen käyttää 

tasolla 2 varajärjestelmänä, joko koko rataosalla tai lähtöopastimina. Näkyvien 

opastimien hyöty tulee lähinnä liikennöitäessä häiriötilanteessa. 

Tasojen 1 ja 2 merkittävimmät eroavaisuudet liittyvät kulunvalvontajärjestel-

män tekniseen toteutukseen. Kuvassa 2 on esitetty tason 1 ajoluvan välitys. 

ERTMS/ETCS-tasolla 1 kulkutiedot välitetään junille eurobaliisien avulla ja se 

vastaa hyvin pitkälle Suomessa tällä hetkellä käytössä olevaa JKV-järjestelmää. 

Tasolla 1 junan ajolupa päivittyy pistemäisesti eurobaliisien kautta. Lähestyes-

sään Seis-opasteen antavaa opastinta juna joutuu hiljentämään vauhtiaan niin 

kauan, kunnes seuraava eurobaliisi on ylitetty huolimatta siitä, että opastimen 

opaste on jo vaihtunut ajon sallivaksi. Järjestelmän vaatimuksena ovat näkyvät 

opastimet ja raideosuuksien vapaanaolon ilmaisu. 

 

Kuva 2. Ajoluvan välitys junille ERTMS/ETCS-tasolla 1. 

ERTMS/ETCS-tasolla 3 toiminta vastaa pääpiirteittäin tasoa 2. Tason 3 toiminta 

periaatetta on havainnollistettu kuvassa 3. Tasolla 3 raiteen vapaanaolon val-

vontaan ei käytetä radanvarsilaitteita, kuten akselinlaskentaa tai raidevirtapii-

riä. Paikkatietoa junille välittäviä eurobaliiseja käytetään edelleen. Vaatimuk-

sena tasolla 3 on tasoon 2 verrattuna junan eheyden valvonta (Train Integrity 

Monitoring System, TIMS). Raideosuuksien rajat voidaan määrittää virtuaalisesti 

tai ne voivat myös olla liikkuvia.  Ajolupa junalle voidaan antaa useamman rai-

deosuuden yli, mutta juna varaa vain ne raideosuudet, joilla se fyysisesti on. Liik-

kuvassa suojavälissä raiteista varataan junan käyttöön vain sen pituuden verran 
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lisättynä virhemarginaaleilla mm. tiedonsiirron viiveestä ja paikannuksen tark-

kuudesta johtuen. /4/ 

 

Kuva 3. ERTMS/ETCS-järjestelmän toiminta tasolla 3. 
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4 Eurooppalaiset ERTMS/ETCS-tason 2 

toteutukset 

Raportissa kerätään tietoa jo toteutuneista ja toteutuksen alla olevista hank-

keista eri puolilla Eurooppaa. Näiden hankkeiden avulla voidaan peilata eri ske-

naarioiden realistisuutta ja niiden vaikutuksia Suomen rataverkolla. Vertailuun 

on otettu mukaan yhteensä kuusi eri verrokkimaata, joiden ERTMS/ETCS-järjes-

telmän toteutustapoja on tarkasteltu ja pyritty löytämään niiden avulla erilaisia 

vaihtoehtoja myös Suomen toteutukselle. Verrokkimaista tehdyt tarkastelut pe-

rustuvat ko. maiden kansallisiin käyttöönottosuunnitelmiin sekä Digirata-hank-

keessa kerättyyn aineistoon.  

4.1  Verrokkimaat 

Tarkasteltaviksi verrokkimaiksi on valittu Norja, Tanska, Ruotsi, Saksa, Itävalta 

sekä Sveitsi. Valitut maat on otettu mukaan erilaisin perustein, riippuen siitä mil-

laista lähtötietoa eri maista oli saatavilla liittyen ERTMS/ETCS-järjestelmän 

käyttöönottoon. Norjasta on saatavilla monipuolisesti lähtötietoja heidän tekni-

sestä toteutuksestansa. Lisäksi Norjassa on käytössä Campus Nyland, joka on 

nykyaikainen testauslaboratorio ERTMS/ETCS-järjestelmän toiminnallisuuksien 

testaamiseen. Tanska on puolestaan valittu sen takia mukaan, että siellä koko 

rataverkko pyritään varustamaan ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmällä vuoteen 

2030 mennessä. Monessa eri maassa varustaminen pyritään toteuttamaan en-

nen vuotta 2040. Ruotsi on otettu mukaan puolestaan sen takia, että Ruotsin 

olosuhteita voidaan verrata Suomen vastaaviin, esimerkiksi testejä tehdään lu-

misissa olosuhteissa tai meren läheisyydessä. Saksa on valittu mukaan, sillä 

Saksassa otetaan käyttöön ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoa 1 LS, 2 sekä 3. Itä-

valta on valittu mukaan sen takia, että siellä on eri lähtötietojen perusteella py-

ritty hyödyntämään vanhoja relepohjaisia asetinlaitteita ERTMS/ETCS-järjestel-

män toteutuksessa. Sveitsi on otettu tarkasteluun mukaan, sillä heidän Smart 

Rail 4.0 -ohjelman tarkoituksena on digitalisoida koko Sveitsin rataverkko ja ot-

taa tulevaisuudessa käyttöön automaattinen junan operointi.  

Verrokkimaista on kerätty tietoa valitusta ERTMS/ETCS-järjestelmän tasosta, 

asetinlaiteratkaisuista, ERTMS/ETCS-järjestelmän toteutuksen aikataulusta ja 

budjetista sekä millaisia erilaisia teknisiä ratkaisuja näissä maissa on toteutettu 

tai tullaan toteuttamaan. Alla olevassa taulukossa 1 on esitelty verrokkimaiden 

ERTMS/ETCS-järjestelmän toteutukset. Tyhjäksi jääneiden kohtien tietoja ei ole 

löydetty käytettävissä olleista lähdemateriaaleista.  
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Taulukko 1. Verrokkimaiden ERTMS/ETCS-järjestelmän toteutustavat. 

Muuttuja Norja Tanska Ruotsi Saksa Itävalta Sveitsi 

Rata- 

osuuden 

pituus 

(km) 

4200 km 3245 km 9800 km 33 000 km 6100 km 5300 km 

Valittu 

ETCS-taso 

Taso 2 Taso 2 Taso 2,  

jollain ase-

mapaikolla 

mahdolli-

sesti  

tasoa 1 

Taso 1 (LS) 

ja 2 

Taso 2,  

nykyiset 

tason 1  

toteutuk-

set tullaan 

päivittä-

mään  

tasolle 2 

Nyt koko 

maa jo  

toteutettu 

tasolla 1 

(LS), tule-

vaisuu-

dessa taso 

2 (ja 3) 

Valittu 

asetin- 

laite- 

sovitus  

Tietokone-

pohjainen 

asetinlaite. 

Keskitetty 

asetinlai-

tekanta 

Osloon 

Tietokone-

pohjainen 

asetinlaite 

Tietokone-

pohjainen 

asetinlaite. 

Asetinlait-

teet keski-

tetään 

ryhmiin 

(klusterei-

hin) 

Tietokone-

pohjainen 

asetinlaite 

200–300 

Tietokone-

pohjaista 

asetinlai-

tetta 

Asetinlait-

teen ja 

FRMCS-

verkossa 

toimivan 

radiosuo-

jastuskes-

kuksen yh-

distelmä-

laite (RCA, 

Reference 

CCS Archi-

tecture) 

Varusta-

misen  

aikataulu 

Vuoteen 

2034 men-

nessä koko 

rataverkko 

Vuoteen 

2030 men-

nessä koko 

rata-

verkko. 

Hanke vii-

västynyt, 

alkuperäi-

nen aika-

taulu 2021. 

Vuoteen 

2035 men-

nessä koko 

rataverkko 

Vuoteen 

2023 men-

nessä 11 %, 

vuoteen 

2035 men-

nessä koko 

rataverkko 

Vuoteen 

2038 men-

nessä koko 

rataverkko 

Vuoteen 

2038 men-

nessä koko 

rataverkko 

ERTMS/ET

CS-tasolla 

2 

Kustan-

nus- 

arvio  

Laitetoimi-

tukset 2,8 

miljardia € 

Laitetoimi-

tukset 3,3 

miljardia €, 

josta 0,8 

miljardia € 

on hätä-

vara 

Laitetoimi-

tukset n. 

2,8–3,3 

miljardia € 
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Muuttuja Norja Tanska Ruotsi Saksa Itävalta Sveitsi 

Radio-

verkko 

GSM-R GSM-R GSM-R GSM-R GSM-R Nykyään 

GSM-R, tu-

levaisuu-

dessa 

FRMCS 

Opastimet 

maas-

tossa 

Ei näkyviä 

opasteita 

Ei näkyviä 

opasteita 

Näkyviä 

opasteita 

ETCS-ta-

solla 1 

Näkyviä 

opasteita 

ETCS-ta-

solla 1 

Ei näkyviä 

opasteita 

Näkyviä 

opasteita 

ETCS-ta-

solla 1 

Miten käy 

vanhan 

kulun- 

valvon-

nan? 

Korvataan 

kokonai-

suudes-

saan. 

Käyttö 

elinkaaren 

loppuun 

mahdolli-

suuksien 

mukaan.  

Korvataan 

kokonai-

suudes-

saan uu-

den järjes-

telmän ra-

kentami-

sen yhtey-

dessä. 

Korvataan 

kokonai-

suudes-

saan. 

Jatkaa 

taustalla 

osittain. 

Vuoden 

2025 jäl-

keen kor-

vataan ko-

konaisuu-

dessaan. 

LZB-ku-

lunval-

vonta kor-

vataan 

vuoteen 

2028 men-

nessä, 

PZB-ku-

lunval-

vonta kor-

vataan 

vuoteen 

2038 men-

nessä. 

Korvataan 

kokonai-

suudes-

saan. Ole-

massa ole-

vat 

ERTMS/ET

CS-järjes-

telmät päi-

vitetään. 

Viimeisin 

julkaistu 

kansalli-

nen täy-

täntöön-

pano- 

suunni-

telma 

National 

Signalling 

Plan. Up-

grading of, 

and invest-

ment in, 

railway sig-

nalling 

equipment. 

Introduction 

of ERTMS. 

November 

2015. 

Danish Im-

plementa-

tion Plan fos 

CSS TSI 2018 

Swedish 

National Im-

plementa-

tion Plan – 

Regarding 

obligations 

concerning 

fulfilment of 

TSI-CSS 

(2016/919/E

U) 

Germany 

National 

ETCS Imple-

mentation 

Plan 11 De-

cember 2017 

Version 1.11 

National Im-

plementa-

tion Plan for 

ERTMS in 

Austria July 

2017 

ERTMS Na-

tional Im-

plementa-

tion (NIP) 

Plan of 

Switzerland, 

Summary 

September 

2017 

 

 

Taulukosta 1 voidaan havaita, että kaikissa valituissa verrokkimaissa tullaan 

koko rataverkko varustamaan ERTMS/ETCS-järjestelmällä erilaisilla aikatau-

luilla. Valittu ERTMS/ETCS-järjestelmän tavoitetaso kaikissa verrokkimaissa on 

taso 2, mutta Ruotsissa ja Saksassa tullaan hyödyntämään jossain tilanteissa 

myös ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoa 1. Jokaisessa maassa valituksi asetinlai-

tekannaksi on valittu tietokonepohjaiset asetinlaitteet. Ainakin Norjassa ja Ruot-

sissa asetinlaitteet pyritään sijoittamaan muutamiin harvoihin keskuksiin, jolloin 

keskittämisellä voidaan saavuttaa ylläpitokustannuksissa selkeitä hyötyjä. Kai-

kissa verrokkimaissa vanhat kulunvalvontajärjestelmät tullaan korvaamaan 

ERTMS/ETCS-järjestelmällä. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
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https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-norway-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-denmark-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-denmark-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-denmark-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-denmark-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-sweden-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-germany-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-germany-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-germany-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-germany-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-germany-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-germany-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-germany-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-austria-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-austria-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-austria-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-austria-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-austria-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-austria-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-switzerland-en.pdf
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https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-switzerland-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-switzerland-en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-switzerland-en.pdf
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https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-switzerland-en.pdf
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4.2  Norja 

Vuonna 2015 Norjan rataverkon ylläpitäjä Bane NOR SF aloitti projektin, jonka 

tarkoituksena on digitalisoida koko Norjan rataverkko vuoteen 2034 mennessä. 

Yhteensä 4200 km rataverkkoa tullaan varustamaan ERTMS/ETCS-järjestel-

män tasolla 2. Nykyiset vanhat pääosin 1960-luvun releasetinlaitteet tullaan 

korvaamaan kokonaisuudessaan tietokonepohjaisilla asetinlaitteilla. ERTMS/  

ETCS-järjestelmän tason 2 varustelu pyritään toteuttamaan niin, että mahdolli-

nen siirtyminen tulevaisuudessa ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 3 käyttöön-

otolle olisi mahdollisimman sujuva. Tavoitteena Norjassa on, että vuoteen 2030 

mennessä kaikki tärkeimmät linjavälit, sekä Oslon alue on katettu ERTMS/ETCS-

järjestelmällä. 

Norjan asetinlaitekanta on vanhenemassa, jonka takia Norjan valtio on päättä-

nyt, että koko rataverkko uusitaan ERTMS/ETCS-järjestelmän tasolla 2. Tällä 

hetkellä Norjassa on 336 asetinlaitetta, joista 80 % on relepohjaisia. Koska suu-

rin osa relepohjaisista asetinlaitteista on vanhenemassa, on päädytty koko ra-

tainfran kattavaan ERTMS/ETCS-järjestelmän asennukseen. ERTMS/ETCS-jär-

jestelmän hankinta on jaettu kolmeen kokonaisuuteen (kulunvalvonta, veturi-

laitteet ja ratalaitteet), joissa Siemens toimittaa ratalaitteet, Thales kulunval-

vonnan ja Alstom veturilaitteet. Yhteensopivuusongelmien välttämiseksi Norja 

on päättänyt hankkia ratalaitteet, veturilaitteet ja kulunvalvonnan pelkästään 

samoilta toimittajilta. ERTMS/ETCS-järjestelmän taso 2 tullaan toteuttamaan 

kokonaisuudessaan tietokonepohjaisilla digitaalisilla asetinlaitteilla, jotka ovat 

käytössä koko rataosuuden kattavasti vuonna 2034. Kommunikoinnissa hyö-

dynnetään jo olemassa olevaa GSM-R-verkkoa (Global System for Mobile com-

munications - Railways). Norjaan on perustettu Campus Nyland -testaus-, har-

joitus- ja simulointikeskus, jolla autetaan rataverkon operaattoreita valmistau-

tumaan koko rataverkon digitalisoitumiseen. Keskuksen avulla varmistutaan 

siitä, että Norjalla on riittävä ERTMS/ETCS-osaamistaso nyt ja tulevaisuudessa. 

Muun muassa virtuaalista todellisuutta (Virtual Reality, VR) hyödynnetään siinä, 

miten rataosuudet esitellään keskuksessa. Maastossa testiskenaariot toteute-

taan useissa eri paikoissa, vaihtelevissa olosuhteissa. Testiskenaarioita suorite-

taan muun muassa meren läheisyydessä, vuoristossa ja tunnelissa, jolloin saa-

daan tietoa hyvin erilaisista olosuhteista. 

Vanhaa kulunvalvontajärjestelmää ei tulla hyödyntämään taustalla varajärjes-

telmänä, eikä vanhaa kulunvalvontajärjestelmää asenneta uutena, kuin pelkäs-

tään poikkeustilanteissa. Tällainen poikkeustilanne syntyisi esimerkiksi, jos 

ERTMS/ETCS-järjestelmän asennuksien aikataulut viivästyisivät paljon ja van-

haa kulunvalvontaa olisi pakko asentaa toimintavarmuuden takaamiseksi. Norja 

on jakanut ratainfransa tärkeyden perusteella eri osiin, jonka mukaan eri osat 

tullaan korvaamaan kiireellisyyden perusteella ERTMS/ETCS-järjestelmän ta-

solla 2. Tämän avulla vanha kulunvalvontajärjestelmä saadaan käytettyä lop-

puun mahdollisimman tehokkaasti. Alla olevassa kuvassa 4 on esitelty Norjan 

rataverkon ERTMS/ETCS-järjestelmän digitalisointisuunnitelma. 
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Kuva 4. Norjan rataverkon digitalisointisuunnitelma. Mukailtu lähteestä /13/. 

4.3  Tanska 

Tanskassa julkaistiin vuonna 2009 toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena oli 

koko rataverkon rautatieturvalaitteiden modernisointi vuoteen 2024 mennessä. 

Projektin noin yhdeksän vuoden myöhästymisen vuoksi takia toteutuksen uu-

deksi tavoitevuodeksi on asetettu 2030. Suunnitelma pitää sisällään 3245 km 

ratainfraa, 307 asemapaikkaa ja 750 tasoristeystä, jotka tullaan varustamaan 

kokonaisuudessaan ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 2 ratkaisulla. Tanskan ny-

kyisen kulunvalvontajärjestelmän perustana toimivat relepohjaiset asetinlait-

teet, jotka tulevat elinkaarensa päähän 2020-luvulla. Tämän takia Tanskassa 

on välttämätöntä siirtyä uuteen moderniin junien kulunvalvontajärjestelmään. 

Tanskasta tulee järjestelmän valmistuessa ensimmäinen eurooppalainen valtio, 

joka on kattanut koko rataverkkonsa ERTMS/ETCS-järjestelmän tasolla 2.  

Tanskassa nykyinen kulunvalvontajärjestelmä perustuu vanhoihin relepohjai-

siin asetinlaitteisiin ja analogiseen radioverkkoon. Vanha järjestelmä on tällä 

hetkellä osasyynä yli puoleen Tanskan rataverkon junien myöhästymisistä. 

Tanskassa on päädytty siihen, että koko rataverkko varustetaan ERTMS/ETCS-

tason 2 järjestelmällä ja uuden kulunvalvontajärjestelmän odotetaan vähentä-

vän 80 % järjestelmästä johtuvia myöhästelyjä. Lisäksi uuden ERTMS/ETCS-jär-

jestelmän odotetaan vähentävän elinkaari- ja ylläpitokustannuksia sekä sen 

odotetaan mahdollistavan paremmin optimoidut kansalliset käyttö- ja operoin-

tisäännöt. 

Tämänhetkinen relepohjainen asetinlaitekanta (480 kpl) ja vanha analoginen ra-

diojärjestelmä tullaan korvaamaan uusilla tietokonepohjaisilla asetinlaitteilla ja 

GSM-R-teknologialla. Tanskan koko rataverkko on valmiiksi varustettu GSM-R-

verkolla, jolloin sen käyttöönotto voidaan tehdä välittömästi. ERTMS/ETCS-jär-

jestelmän tason 2 toteutus tullaan toteuttamaan ilman näkyviä opasteita, eikä 

vanha kansallinen kulunvalvonta jää toimimaan rinnakkain uuden kanssa. Vanha 

kulunvalvontajärjestelmä tullaan purkamaan sitä mukaan, mitä uutta ERTMS/  

ETCS-järjestelmän saadaan asennettua valmiiksi. Vanhaa kulunvalvontajärjes-

telmää ei asenneta enää kuin pelkästään poikkeuksellisesti lyhyiksi ajoiksi uu-
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sille rataosuuksille, joille ei jostain syystä voida asentaa ERTMS/ETCS-järjestel-

mää. Tällä hetkellä Tanskassa on käytössä kaksi sekaliikenteistä testilinjaa. 

Kahden testilinjan tavoitteena on kerätä tietoa ERTMS/ETCS-toteutuksen onnis-

tumisesta ja ongelmakohdista, jotta niihin voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa. 

Tanskassa ERTMS/ETCS-järjestelmän toteutuksessa mennään ”veturilaite en-

sin”-periaatteella, eli ensin varustetaan kalusto veturilaitteilla, jonka jälkeen ra-

tainfra varustetaan ERTMS/ETCS-järjestelmän tasolla 2. Alla olevassa kuvassa 

5 on esitelty Tanskan ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöönoton tekninen pe-

rusta. Kuvasta voidaan huomata myös, että Tanskassa tullaan hyödyntämään 

akselinlaskentaa raiteiden vapaanaolon valvonnassa.  

 

 

Kuva 4. Tanskan ERTMS/ETCS-järjestelmän kuvaus. Mukailtu lähteestä /14/. 

 

4.4  Ruotsi  

Ruotsin nykyinen kansallinen kulunvalvontajärjestelmä tulee elinkaarensa pää-

hän 2020-luvulla. Tämän takia kulunvalvontajärjestelmä tullaan päivittämään 

nykyaikaiseen ERTMS/ETCS-kulunvalvontajärjestelmään. Ruotsissa on tehty 

päätös, että koko rataverkko tullaan varustamaan ERTMS/ETCS-järjestelmän 

tasolla 2 vuoteen 2035 mennessä. Tietyssä poikkeustilanteessa voidaan hyö-

dyntää myös ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoa 1. Ruotsin rataverkko on jaettu 

tärkeysjärjestyksen mukaisiin osiin, jolloin tärkeimmät rataosuudet varustetaan 

ensin ERTMS/ETCS-järjestelmällä.  

Ruotsissa nykyinen relepohjainen kulunvalvontajärjestelmä on tulossa elinkaa-

rensa päähän, jolloin Ruotsissa on päädytty siihen, että nykyinen kulunvalvonta 

tullaan korvaamaan koko rataverkolla ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmällä. 

Tästä poikkeuksena ovat suuret asemat ja ratapihat, joissa voidaan hyödyntää 

ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoa 1, sillä se takaa laajemmat vaihtotyömahdolli-

suudet. Nykyisessä tilanteessa Ruotsissa on 780 relepohjaista asetinlaitetta, 

jotka tullaan korvaamaan 160 modernilla tietokonepohjaisella asetinlaitteella, 
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jotka tullaan sijoittelemaan ryhmittäin eri puolille Ruotsia. Asetinlaitteiden 

asentamisella ryhmiin pyritään saavuttamaan kustannus- ja kunnossapito-

hyötyjä, kun asetinlaitteet sijaitsevat lähempänä toisiaan.  

Standardoitujen tietokonepohjaisten asetinlaitteiden avulla on mahdollista saa-

vuttaa tehokkaampi kulunvalvonta ja ennakkoiva kunnossapito. Ruotsin toteu-

tussuunnitelman tavoitteena on kattaa koko rataverkko ERTMS/ETCS-järjestel-

mällä vuoteen 2035 mennessä, kattaen 11 900 km rataa, joista 3700 km on kak-

siraiteista ja 9800 km on sähköistettyä rataa. Kommunikoinnissa tullaan hyö-

dyntämään GSM-R-verkkoa, joka on tällä hetkellä varustettu jo TEN-rataver-

kolle. Uudet ja päivitettävät linjaosuudet tullaan kattamaan suoraan 

ERTMS/ETCS-järjestelmän tasolla 2. Nykyistä relepohjaista kulunvalvontajär-

jestelmää ei päivitetä enää, vaan pelkästään huolletaan sen elinkaarensa lop-

puun asti. Nykyinen kansallinen kulunvalvontajärjestelmä ei tule toimimaan yh-

dessä ERTMS/ETCS-järjestelmän kanssa, vaan se puretaan sitä mukaan, mitä 

ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoa 2 asennetaan.  

4.5  Saksa 

Saksa on yksi ERTMS/ETCS-järjestelmän pioneereista, sillä se otti jo vuonna 

1997 käyttöön ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 2 välillä Halle/Leipzig-Berlin. 

Saksa sijaitsee Euroopan ytimessä, ympäröitynä seitsemällä rajavaltiolla. Tä-

män takia Saksassa on ollut tärkeää kehittää ERTMS/ETCS-järjestelmää, jotta 

liikennöinti rajojen yli onnistuisi mahdollisimman sujuvasti. Saksassa on tes-

tattu ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoja 1, 1 LS ja 2, joista on päädytty hyödyntä-

mään jatkossa tasoa 1 LS ja 2. ERTMS/ETCS-järjestelmän taso 2 tulee kuitenkin 

toimimaan tulevaisuudessa pääasiallisena ERTMS/ETCS-järjestelmän kulun-

valvonnan tasona. 

Saksassa on käytössä tällä hetkellä kaksi kansallista kulunvalvontajärjestelmää 

(PZB ja LZB). Vuonna 2018 Saksassa julkaistiin ohjelma rataverkon digitalisoitu-

misesta, joka perustuu kansalliseen ERTMS/ETCS-käyttöönottosuunnitelmaan 

ja sen tavoitteena on nostaa ratakapasiteettia 20 prosentilla. Tämä toteutetaan 

siirtymällä ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöön koko rataverkolla vuoteen 2035 

mennessä. Vuosien 2020 ja 2023 välillä suurin osa vetureista Saksassa tullaan 

varustamaan ERTMS/ETCS-veturilaitteilla. Veturilaitteiden varustamisella en-

nen ratainfraa halutaan varmistua siitä, että Saksassa on käytössä riittävästi ka-

lustoa, kun siirrytään käyttämään ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoa 2 koko rata-

verkon laajuudella. Vuosien 2023–2030 välillä suurin osa rataverkosta varuste-

taan tietokonepohjaisilla asetinlaitteilla ja ERTMS/ETCS-järjestelmän tasolla 2. 

Vuoteen 2035 mennessä jäljellä olevat rataosuudet tullaan modernisoimaan tie-

tokonepohjaisilla asetinlaitteilla.  

Saksa sijaitsee keskeisellä paikalla Eurooppaa, jolloin rajanylitykset ovat oleel-

linen osa liikennettä. ERTMS/ETCS-varustamisen ensisijaisena tavoitteena on 

varustaa ensin raja-alueet. Saksassa hyödynnetään ERTMS/ETCS-käyttöön-

otossa ”migrate”-strategiaa eli uusille linjoille asennetaan uudet ERTMS/ETCS-

tason 2 järjestelmät ja vanhat kulunvalvontajärjestelmät korvataan niiden käyt-

töiän päättyessä. ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 2 asennukset toteutetaan il-

man näkyviä opasteita. Saksassa asennetaan myös paljon ERTMS/ETCS-järjes-

telmän tason 1 LS-versioita ja niillä korvataan pistemäisen kansallisen kulunval-

vonnan (Punktförmige Zugbeeinflussung, PZB) osuuksia. ERTMS/ETCS-tason 1 
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LS-versio on tason 1 kevyempi versio, jossa voidaan hyödyntää jo käytössä ole-

via ratalaitteita ja jossa kuljettaja ajaa pelkästään opasteiden perusteella. Suu-

rin osa ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 1 asennuksista suoritetaan ennen 

vuotta 2023, jonka jälkeen asennetaan lähes pelkästään ERTMS/ETCS-järjestel-

män tasoa 2. Vuoden 2025 jälkeen saksalainen jatkuvatoiminen kulunvalvonta-

järjestelmä (Linienförmige Zugbeeinflussung, LZB) tullaan korvaamaan kokonai-

suudessaan ERTMS/ETCS-järjestelmän tasolla 2. 

Saksassa erilaista muihin verrokkimaihin on se, että siellä tullaan hyödyntä-

mään kahta ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoa huomioiden liikenteen tarpeet ja 

suurimmat sallitut nopeudet, jonka lisäksi alkuvaiheessa kansalliset kulunval-

vonnat ja ERTMS/ETCS-järjestelmät toimivat rinnakkain. Saksassa on jatkossa 

joillakin paikoin mahdollista, että samalla rataosuudella voidaan operoida mo-

lemmilla ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoilla 1 ja 2. Saksassa otetaan ERTMS/  

ETCS-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä käyttöön jatkuvatoiminen vaihtei-

den diagnosointi. Yhteensä 30 000 vaihdetta varustetaan jatkuvalla diagnosoin-

nilla ja jokaista vaihteen kääntöä mitataan sensoreiden avulla. Diagnostiikan 

avulla voidaan havaita poikkeamat vaihteissa ennen niiden hajoamista, jolloin 

ennakoiva kunnossapito on mahdollista. Vaihteiden jatkuva diagnosointi on osa 

Saksan digitalisoitumisstrategiaa. Alla olevassa kuvassa 6 on kuvattu vaihteiden 

jatkuvaa diagnosointia ja niiden huoltostrategiaa. 

 

Kuva 5. Vaihteiden digitaalinen seuranta Saksassa. Mukailtu lähteestä /15/. 

4.6  Itävalta 

Itävallassa ensimmäinen ERTMS/ETCS-järjestelmä otettiin käyttöön jo vuonna 

2004, kun sen ensimmäinen 134 km pitkä ERTMS/ETCS-tason 1 projekti valmis-

tui. Tämän jälkeen Itävallassa on tehty projekteja ERTMS/ETCS-järjestelmän  

tasoilla 1 ja 2. Nykyään Itävallassa on suunnitelmana kattaa koko rataverkko  

tulevaisuudessa ERTMS/ETCS-järjestelmän tasolla 2 ja korvata nykyiset vanhat 

kulunvalvontajärjestelmät (LZB ja PZB) kokonaisuudessaan ERTMS/ETCS-jär-

jestelmällä. Suunnitelmana on, että päärataverkko on varustettu kokonaisuu-

dessaan ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmällä vuoteen 2030 mennessä ja koko 

rataverkko vuoteen 2038 mennessä. Vanhat kansalliset kulunvalvontajärjestel-

mät tullaan poistamaan käytöstä sitä mukaa, kun ERTMS/ETCS-järjestelmän 

tasoa 2 asennetaan. Käytöstä poistossa huomioidaan lisäksi myös kansallisten 

kulunvalvontajärjestelmien jäljellä oleva käyttöikä. 
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Nykyiset kansalliset kulunvalvontajärjestelmät (LZB ja PZB) ovat tulossa elin-

kaarensa päähän. Varsinkin LZB-järjestelmä saavuttaa elinkaarensa pään lähi-

vuosien aikana, jolloin sen nopea korvaaminen ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 

2 ratkaisulla on välttämätöntä. Nykyiset relepohjaiset asetinlaitteet ovat lisäksi 

vanhanaikaisia ja ne tullaan päivittämään tietokonepohjaisilla asetinlaitteilla. 

ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmällä tullaan korvaamaan LZB-järjestelmä koko-

naisuudessaan vuoteen 2028 mennessä. PZB-järjestelmä puolestaan tulee toi-

mimaan osalla rataosilla yhdessä ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 2 kanssa 

aina sen elinkaarensa päähän, joka odotetaan tapahtuvan noin vuonna 2038. 

PZB-järjestelmän odotettu elinkaari on LZB-järjestelmää pitempi, jolloin sen 

poistamisessa käytöstä ei ole yhtä suurta aikataulupainetta, kuin LZB-järjestel-

män kohdalla. Tavoitetilana Itävallassa on, että käytössä on yhtä aikaa vain yksi 

kulunvalvontajärjestelmä, mutta siirtymävaihetta pidetään haasteellisempana. 

Tämän takia Itävallassa onkin pyritty luomaan mahdollisimman tarkat toiminta-

ohjeet tilanteisiin, kun uusi ERTMS/ETCS-järjestelmä ja vanha kulunvalvontajär-

jestelmä toimivat samanaikaisesti. Jo toiminnassa olevat ja rakenteilla olevat 

ERTMS/ETCS-tason 1 toteutukset tullaan korvaamaan tulevaisuudessa kokonai-

suudessaan tason 2 ratkaisulla. Tarkempaa aikataulua ERTMS/ETCS-tason 1 

korvaamiselle ei vielä ole tiedossa. 

ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmä tullaan toteuttamaan ilman näkyviä opasteita. 

Radioviestinnässä tullaan hyödyntämään jo käytössä olevaa GSM-R-verkkoa, 

joka kattaa koko rataverkon. Itävallassa on kokeiltu hyödyntää ERTMS/ETCS-

järjestelmän tason 2 ratkaisussa vanhoja relepohjaisia asetinlaitteita, joita tässä 

työssä on myös tarkasteltu. Itävallassa on tultu päätökseen, että tulevaisuu-

dessa relepohjaisia asetinlaitteita ei hyödynnetä enää ERTMS/ETCS-tason 2 jär-

jestelmän toiminnassa, vaan kaikki asetinlaitteet tullaan korvaamaan tietokone-

pohjaisilla asetinlaitteilla. 

4.7  Sveitsi 

Sveitsi eroaa muista verrokkimaista, sillä siellä on asennettu ERTMS/ETCS-jär-

jestelmän tasoja 1 LS ja 2 jo yhteensä lähes 20 vuoden ajan, mutta nyt viime vuo-

sina on määritelty täysin uusi digitaalinen strategia (SmartRail 4.0), jonka ta-

voitteena on Sveitsin rataverkon kokonaisvaltainen digitalisointi vuoteen 2038 

mennessä. Sveitsi on yksi Euroopan pioneereista ERTMS/ETCS-järjestelmän 

käyttöönotossa ja se ottikin käyttöönsä ERTMS/ETCS-järjestelmän pilottilin-

joilla jo 2000-luvun alussa. Vuoteen 2018 mennessä 3000 km rataa oli varus-

tettu ERTMS/ETCS-tason 1 LS-versiolla ja 417 km ERTMS/ETCS-tasolla 2. Sveit-

sin tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä on saatu valmiiksi suunnitellut 

ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 2 projektit. Tämän jälkeiset projektit tullaan 

valmistelemaan SmartRail 4.0 -ratkaisujen mukaan.  

Nykyisellään Sveitsin ERTMS/ETCS-järjestelmä kattaa lähes koko rataverkon, 

joko tasolla 1 LS tai 2. Vanha ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöönottosuunnitel-

man toteutus valmistuu kokonaisuudessaan vuoteen 2025 mennessä. Viimeis-

ten vuosien aikana Sveitsissä on luotu uusi koko rataverkon kattava digitalisoin-

tisuunnitelma, joka tulee korvaamaan nykyisen junien kulunvalvontajärjestel-

män vuoteen 2038 mennessä. Uuden suunnitelman mukaisesti kaikki nykyiset 

asetinlaitteet tullaan korvaamaan uusilla moderneilla tietokonepohjaisilla ase-

tinlaitteilla. Lisäksi asetinlaitteet pyritään keskittämään yhteen paikkaan, jotta 
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niiden huolto- ja kunnossapito voidaan hoitaa tehostetusti. Nykyisellään radio-

viestinnässä hyödynnetään GSM-R-verkkoa ainakin vuoteen 2025 saakka. Tä-

män jälkeen pyritään ottamaan käyttöön uuden digitalisaatiosuunnitelman 

(SmartRail 4.0) mukaisesti FRMCS-verkko (5G-verkko). Sveitsin tavoitteena on, 

että vuonna 2038 rataverkolla on käytössä ERTMS/ETCS-järjestelmän taso 3. 

Tämän osalta Sveitsi odottaa vuonna 2022 ilmestyvää uutta TSI CCS-määritel-

mää, joka käsittelee ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoa 3, FRMCS-verkkoa ja auto-

maattista junankulkua, jonka perusteella SmartRail 4.0 -ohjelma päivitetään.  

SmartRail 4.0 on jaettu neljään eri vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen (2017–

2020) aikana luodaan uuden suunnitelman konsepti. Sen aikana määritellään 

tekniset ja toiminnalliset vaatimukset, joita uusi digitalisointisuunnitelma vaatii. 

Toisen vaiheen (2020–2026) aikana valmistaudutaan uuden järjestelmän käyt-

töönottoon ja rakennetaan kolme testilinjaa. Kolmannessa vaiheessa (2027–

2030) otetaan käyttöön uusi järjestelmä yksittäisillä rataosilla. Viimeisessä vai-

heessa (2030–2040) otetaan uusi kulunvalvontajärjestelmä käyttöön koko  

rataverkon osuudella. Viimeisen vaiheen loputtua vanha kulunvalvontajärjes-

telmä on poistettu käytöstä kokonaan. Mielenkiintoista SmartRail 4.0 -ohjel-

massa on sen tavoite hyödyntää automaattista ajoa (Automatic Train Operation, 

ATO). Alla olevassa kuvassa 7 on esitelty Sveitsin ATOon liittyvät automaation 

asteet ja niiden kuvaukset.  

 

 

Kuva 6. Sveitsin automaattiajoon liittyvät automaatioasteet uudessa digitali-

sointisuunnitelmassa. Mukailtu lähteestä /16/. 

Sveitsissä on tavoitteena ottaa tulevaisuudessa junaliikenteessä käyttöön nel-

jäs ATO-aste, eli tällöin junankulku olisi täysin automatisoitua ilman kuljettajaa. 

SmartRail 4.0 -ohjelman tavoitteena on junaliikenteen automatisointi ennen 

vuotta 2038.  
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Vaikka Sveitsi ei kuulu Euroopan unioniin, Sveitsissä pyritään silti eurooppalai-

seen rautatieliikenteen yhteentoimivuuteen, jonka takia se ei pyri sellaisiin eril-

lisratkaisuihin, jotka vaarantaisivat yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 

teknistä yhteentoimivuutta. SmartRail 4.0 -ohjelma soveltuu siksi ohjaus-, hal-

linta- ja merkinanto-osajärjestelmän teknisten eritelmien mukaiseen yhteentoi-

mivuuteen, mutta Sveitsi pyrkii aktiivisella kehitystyöllään ohjaamaan kehitystä. 

4.8  Yhteenveto 

Jokainen edellä esitelty verrokkimaa on päätynyt tulevaisuuden suunnitelmis-

saan toteuttamaan ERTMS/ETCS-järjestelmän tietokonepohjaisilla asetinlait-

teilla, hyödyntäen GSM-R-radioviestinverkkoa. Sveitsi on ilmoittanut korvaansa 

GSM-R-verkon FRMCS-toteutuksella (engl. Future Railway Mobile Communica-

tion System). Saksaa ja Ruotsia lukuun ottamatta verrokkimaat siirtyvät puh-

taasti käyttämään ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoa 2 ilman opastimia. Ruot-

sissa ERTMS/ETCS-tason 2 kanssa hyödynnetään tasoa 1 sujuvoittamaan vaih-

totöitä suuremmilla ratapihoilla ja asemilla. Saksa korvaa kevyemmän kulunval-

vonnan osuuksia ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 1 LS-versiolla (Osittain val-

vottu -tila). Lisäksi samoilla rataosilla on mahdollista liikennöidä molemmilla 

ERTMS/ETCS-järjestelmän tasoilla, ja toteutuksen alkuvaiheessa myös kansal-

linen järjestelmä toimii rinnan ERTMS/ETCS-järjestelmän kanssa. Yhtenevästi 

kukin maa jättää opastimet pois ERTMS/ETCS-tason 2 toteutuksesta.  

Huomion arvoista on, että Ruotsin kustannusarvio on samaa suuruusluokka kuin 

Norjalla ja Tanskalla, vaikka sen uusittavien rataosuuksien pituus on yli kaksin-

kertainen. Vain nämä kolme maata ovat esittäneet uudistuksen kustannusarviot.  

Verrokkimaiden tarkastelun perusteella vanhoille asetinlaitteille ei ole tilaa tu-

levaisuuden kulunvalvonnassa. Norjassa ja Tanskassa vanhaa kulunvalvonta-

järjestelmää asennetaan uutena vain poikkeustilanteissa lyhyiksi ajoiksi esimer-

kiksi toimitusviiveiden vuoksi. Vanhaa kulunvalvontaa korvataan kahdella stra-

tegialla: sitä mukaa kun rakentaminen etenee tai vasta sitten, kun se on saavut-

tanut elinkaarensa pään. Tanskassa ja Saksassa veturilaitteet varustetaan en-

siksi, jotta kalustoa on riittävästi, kun uusi kulunvalvontajärjestelmä otetaan 

maanlaajuisesti käyttöön. 
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5 Tunnistetut toteutustavat 

ERTMS/ETCS-järjestelmän tason 2 toteutukseen Suomessa on olemassa useita 

eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja on alla vertailtu sekä suh-

teessa nykyiseen JKV-järjestelmään, että vaihtoehtojen välillä keskenään.  

ERTMS/ETCS-tason 2 toteutus, millä tavalla tahansa tehtynä, vaatii aina täysin 

uudenlaisen ajattelun niin operatiiviselta, kuin suunnittelun ja kunnossapidon 

kannalta katsottuna. Pohjoismaista esimerkiksi Tanska on tällä hetkellä pääty-

nyt toteuttamaan tason 2 toteutukset täysin ilman opastimia. Samalla myös 

vanhoista kulunvalvonta järjestelmistä luovutaan, kun uusi järjestelmä saadaan 

rakennettua käyttöön.  

Tällä hetkellä Euroopassa rakennettujen tason 2 ratojen radioverkon toteutus 

perustuu teknologialtaan vanhentuvaan GSM-R verkkoon. GSM-R pohjautuu 

GPRS-tekniikkaan ja sen ongelmana tulevaisuudessa on verkon kapasiteetti. Au-

tomaation lisääntyessä lisääntyy myös tarve välittää kerralla suuria määriä da-

taa verkon kautta. GSM-R tullaan tulevaisuudessa korvaamaan FRMCS-teknolo-

gialla. Jatkuvatoimisen FRMCS-dataradioverkkopohjaisen junankulunvalvonnan 

on tarkoitus olla eurooppalaisen rautatieliikenteen yhteentoimivuuden tulevai-

suuden pääteknologia. FRMCS-verkko tulee perustumaan 4G- ja 5G-teknologioi-

hin. Yhtenä mahdollisuutena FRMCS-verkossa on nähty julkisten verkkojen 

käyttö, jolloin erillistä ainoastaan rautateiden käyttöön tarkoitettua verkkoa ei 

tarvitsi rakentaa.  FRMCS-teknologian määrittely on vielä kesken ja sen on tar-

koitus valmistua vuoden 2022 aikana.  

5.1  Puhdas ERTMS/ETCS-taso 2 ilman 

opastimia 

Puhtaassa tason 2 toteutuksessa, jossa ei ole käytössä näkyviä opastimia, ajo-

luvat junille toimitetaan radiosuojastuskeskusten avulla. Radiosuojastuskeskus 

mahdollistaa radiokommunikaation junien ja turvalaitejärjestelmän välillä. Rai-

teen vapaanaolon valvontaan ja junan eheyden valvontaan käytetään joko akse-

linlaskentaa tai raidevirtapiiriä. Kuvassa 8 on nähtävissä tärkeimmät kom-

ponentit, joita puhtaassa tason 2 toteutuksessa vaaditaan. 
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Kuva 7. ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmän pääosat junassa ja radanvarrella. 

Ajoluvat välitetään junille vaiheittain seuraavasti: 

1. Asetinlaite valvoo ja ohjaa ratalaitteiden tilaa sekä varmistaa liikenteen-

ohjauksen pyytämät kulkutiet. 

2. Asetinlaite välittää tiedon varmistetuista kulkuteistä tai elementeistä ra-

diosuojastuskeskukselle. 

3. Radiosuojastuskeskus laskee rataverkon tietojen sekä asetinlaitteen tie-

tojen perusteella kullekin yksikölle ajolupaa varten tarvittavat tiedot. 

4. Radiosuojastuskeskus välittää ajoluvan kunkin alueellaan olevan yksikön 

veturilaitteelle. 

5. Veturilaite laskee ajoluvan mukaisen tavoitepisteen ja muiden nopeutta 

rajoittavien tekijöiden perusteella (radan ja kaluston ominaisuudet) jar-

rutuskäyrät ja valvoo niiden mukaista nopeutta. /6/ 

 

5.1.1  Hyödyt 

ERTMS/ETCS level 2 capacity benefits on the city lines of the Helsinki region -

julkaisussa tason 2 yhdeksi mahdolliseksi hyödyksi nähdään kapasiteetin nousu 

kaupunkiraiteilla. /8/ Yleisesti ratakapasiteettia on mahdollista nostaa tasolla 

2 homogeenisen liikenteen rataosilla, joissa pysähdellään harvoin ja junien no-

peudet vastaavat pitkälti toisiaan. Julkaisussa nouseva kapasiteetti perustuu ly-

hennettyjen suojavälien myötä tapahtuvaan yksittäisten junien määrän nou-

suun rataverkolla, joka taas häiriötilanteissa aiheuttaa ongelmia. Pääkaupunki-

seudun kaupunkiraiteilla mahdollinen kapasiteetin nousu perustuisi siis suoja-

välien optimointiin, joka on mahdollista myös nykyisellä JKV-järjestelmällä. Nä-

kyvien opastimien pois jättäminen tasolla 2 mahdollistaa suojavälien optimoin-

nin helpommin, koska suunnittelussa ei tarvitse ottaa huomioon opastimen nä-

kemää, toisin kuin esimerkiksi JKV-järjestelmässä. Pistemäisyyden poistuminen 

ajolupatiedon välityksestä sujuvoittaa ajamista kuljettajan näkökulmasta kat-

sottuna. Pistemäisessä kulunvalvonnassa esiintyvien ristiriitaisuuksien, kuten 
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opastimen näyttämän ja kulunvalvonnalla tiedossa olevan opasteen eroavai-

suudet esimerkiksi tilanteessa, jossa ei olla vielä ylitetty toistobaliisia, saattavat 

aiheuttaa turhia jarrutuksia tai kiihdytyksiä kuljettajan toimesta. Radiosuojas-

tuskeskuksen kautta tapahtuvassa ajolupien välityksessä ja opastimien puuttu-

essa nämä jäävät pois. 

Asetinlaitteiden uusinnalla saadaan varmistettua järjestelmän sujuva toiminta 

ilman erillisiä liityntätietokoneita. Uusien asetinlaitteiden voidaan olettaa toimi-

van sujuvammin yhdessä radiosuojastuskeskusten kanssa. Näin ollen voidaan 

olettaa myös kunnossapidon kustannusten alentuvan selvästi, koska ei tarvitse 

ylläpitää osaamista moneen erilaiseen asetinlaitetyyppiin ja liityntätietokonei-

siin. Lisäksi mahdollisten vikaantuvien kohteiden määrä pysyy pienempänä, kun 

järjestelmään ei tarvitse tuoda ylimääräisiä laitteita. Myös suunnittelun kan-

nalta on selkeämpää, mikäli käytössä on vain tietyn tyyppisiä laitteita. 

Hyötyjä saavutetaan myös kustannuksissa sekä investointivaiheessa, että kun-

nossapidossa, kun opastinjärjestelmää ei tarvitse asentaa ja huoltaa, mutta li-

säksi tulevat uusina investoitavina ja kunnossapidettävinä kohteina asetinlait-

teiden lisäksi radiosuojastuskeskukset ja dataradioverkko. Puhtaassa tason 2 

järjestelmässä ei myöskään esiinny erilaisten tasonvaihtojen tai täysin eri jär-

jestelmien yhteen integroinnista johtuvia ongelmia ja kustannuksia. Operatiivi-

sen toiminnan kannalta on selkeämpää, kun pystytään toimimaan yksillä sään-

nöillä koko rataverkon alueella. Tilapäisten nopeusrajoitusten toimittaminen 

onnistuu radioverkkopohjaisissa ratkaisuissa helpommin /3/. Tason 1 ja nykyi-

sen JKV-järjestelmän ongelmana on tilapäisten rajoitusten kohdalla erityisesti 

maastoon sijoitettavat baliisit. Jokainen tilapäinen rajoitus on nykyisellään an-

nettava liikenteenohjaajan ilmoituksella, niin kauan, kunnes radalle saadaan 

asennettua merkit ja baliisit. Näissä ilmoituksissa on riskinä väärinymmärrys 

kuljettajan ja liikenteenohjauksen välillä tai ilmoituksen unohtuminen. Radio-

verkkopohjaisessa ERTMS/ETCS-järjestelmässä nämä rajoitukset saadaan toi-

mitettua ajoluvan yhteydessä, jolloin myös turvallisuus parantuu, kun inhimil-

listen virheiden mahdollisuus pienenee.  Myös kaluston osalta kustannuksissa 

saadaan säästöä, kun ei tarvitse esimerkiksi integroida ERTMS/ETCS- ja JKV-

laitteita toimimaan keskenään.  Kaluston kannalta puhdas ERTMS/ETCS-järjes-

telmä on kaikkein sujuvin ratkaisu, sillä tasosta riippumatta laitteisto pysyy sa-

mana.  

Tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuva siirtyminen tasoon 3 onnistuu hel-

pommin ja pienemmillä investoinneilla, kun käytössä on puhdas taso 2 ilman 

opastimia. Tasossa 3 ei käytetä enää opastimia ja ratalaitteiden suorittama ju-

nan kokonaisuudenvalvonta sekä raiteen vapaanaolon valvonta suoritetaan ju-

naan asennetun laitteiston avulla (Train Integrity Monitoring system, TIMS). 

5.1.2  Haitat 

Täysin ilman opastimia toimittaessa yhdeksi ongelmakohdaksi muodostuu toi-

minta häiriötilanteissa. Mikäli käytössä olisi opastimet pystyttäisiin liikennöi-

mään mahdollisesti alennetulla nopeudella opastimien opasteiden mukaan, 

riippuen häiriön aiheuttajasta ja kansallisista säädöksistä.  

Puhtaseen tasoon kaksi siirtyminen vaatisi todennäköisesti myös koko asetin-

laitekannan uusimisen suurinvestoinnilla. Nykyisin käytössä olevien asetinlait-

teiden liittäminen uuteen järjestelmään ei ole kustannuksiltaan ja järjestelmän 



Väyläviraston julkaisuja 16/2021 27 

 

 

toimintavarmuudeltaan kannattavaa tai elinkaarenhallinnan kannalta järkevää. 

Kaikkien asetinlaitteiden uusiminen nostaa järjestelmän investointikustannuk-

sia huomattavasti. Erityisesti viime vuosien aikana uusittujen asetinlaitteiden 

kohdalla voi olla hankalaa perustella uusimisen kannattavuutta verrattuna van-

han asetinlaitteen ja radiosuojastuskeskuksen yhteen liittämiseen. Vanhoihin 

asetinlaitteisiin ei radiosuojastuskeskuksia usein saa hankittua järkevin kustan-

nuksin, varsinkin kun uudet FRMCS-radioverkossa toimivat radiosuojastuskes-

kukset on tarkoitus integroida osaksi asetinlaitteiden toiminnallisuutta, jolloin 

niitä ei ole edes tarkoitus myydä erikseen. 

Riippuen miten FRMCS-dataradioverkko lopulta toteutetaan, saattaa datara-

dioverkon kapasiteetti olla rajoittava tekijä. FRMCS-dataradioverkon kapasi-

teetti saattaa olla riittämätön esimerkiksi suurilla asemilla.  

Myös järjestelmän vasteajat ovat suuremmat ERTMS/ETCS-tasolla 2 verrattuna 

tasoon 1 ja osaltaan rajoittavat kapasiteettia. Kansainvälisen rautatieliiton (UIC) 

julkaisun /5/ mukaan vasteaika tasolla 1 on 1,7 sekuntia. Tasolla 2 vasteaika olisi 

jo 3,65 sekuntia. Liikenneviraston julkaisussa /6/ tason 2 vasteajaksi on laskettu 

4 sekuntia. Suuremman vasteajan vaikutus tulee ilmi häiriöhallinnan tilanteissa, 

kun kulkuteitä ei ole voitu valmiiksi varmistaa vaan liikenteenohjaus joutuu ra-

kentamaan kulkutiet käsin junille. Turvallisuuden kannalta vasteajalla voi myös 

olla negatiivista vaikutusta. Nykyisin asetinlaite ohjaa opastimia suoraan, jolloin 

Seis-opasteen vaihtuminen välittyy kuljettajalle veturilaiteella nopeammin, kuin 

radiosuojastuskeskusten ja dataradioverkon kautta veturilaitteelle välitettynä. 

/6/ 

Tasosta riippumatta ERTMS/ETCS-järjestelmässä yhtenä hankaluutena on jar-

rukäyrän laskennasta aiheutuvat eroavaisuudet nykyiseen JKV-järjestelmään 

verrattuna. ERTMS/ETCS-järjestelmässä käyttöjarrutukseen ei ole kuin yksi taso 

käytettävissä. Nykyinen JKV-järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi tavarajunille 

pienemmän jarrujohdon paineen alennuksen. Tällä tavoin voidaan erityisesti 

liukkaalla kelillä ehkäistä mahdollista lovipyörien syntymistä.  

ERTMS/ETCS-järjestelmän jarrukäyrälaskenta toimii ainoastaan 30 %:n ja sitä 

suuremmilla jarrupainoprosenteilla. Suomen rataverkolla liikkuvissa idänliiken-

teen junissa voi kuitenkin olla tätäkin pienempiä jarrupainoprosentteja, jolloin 

ERTMS/ETCS:n jarrukäyrälaskenta ei toimi. ETCS-veturilaite ei myöskään valvo 

jarrujohdon paineen nousua käyttöjarrutuksen aikana, toisin kuin JKV, jolloin 

kaksipainetoimintaventtiilien jarrut voivat päästä tahattomasti irtoamaan. /11/ 

5.2  Puhdas ERTMS/ETCS-taso 2, opastimet 

varajärjestelmänä 

Puhdas ERTMS/ETCS-taso 2, jossa näkyvät opastimet toimivat varajärjestel-

mänä, on toiminnaltaan samanlainen, kuin ilman opastimia oleva järjestelmä. 

Ajoluvat junille välitetään edelleen radiosuojastuskeskuksen avulla ja lisäksi 

asetinlaite ohjaa suoraan opastimia. Kuvasta 9 on nähtävissä järjestelmän toi-

mintaperiaate. Opastimet toimivat siis vain opasteiden näyttämiseen. Nykyi-

sessä JKV-järjestelmässä käytössä olevia opastinbaliiseja ei tason 2 ERTMS/  

ETCS-järjestelmässä enää käytetä. Mahdollisissa häiriötilanteissa, joissa radio-

suojastuskeskus ei pysty välittämään ajolupia junille, voidaan ajaa opastimien 

opasteilla kansalliset määräykset häiriötilanteesta huomioiden. 
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Kuva 8. Opastimilla varustetun ERTMS/ETCS-tason 2 toteutuksen komponentit. 

Ajolupien välitys normaalissa tilanteessa tapahtuu seuraavasti: 

1. Asetinlaite valvoo ja ohjaa ratalaitteiden tilaa sekä varmistaa liikenteen-

ohjauksen pyytämät kulkutiet. 

2. Asetinlaite välittää tiedon varmistetuista kulkuteistä tai elementeistä  

radiosuojastuskeskukselle.  

3. Asetinlaite ohjaa suoraan opastimia. 

4. Radiosuojastuskeskus laskee rataverkon tietojen sekä asetinlaitteen tie-

tojen perusteella kullekin yksikölle ajolupaa varten tarvittavat tiedot. 

5. Radiosuojastuskeskus välittää ajoluvan kunkin, alueellaan olevan yksi-

kön veturilaitteelle. 

6. Veturilaite laskee ajoluvan mukaisen tavoitepisteen ja muiden nopeutta 

rajoittavien tekijöiden perusteella (radan ja kaluston ominaisuudet) jar-

rutuskäyrät ja valvoo niiden mukaista nopeutta. 

 

5.2.1  Hyödyt 

Näkyvien opastimien käyttö tason 2 toteutuksissa hyödyttää eniten häiriönhal-

linnassa. Mikäli ajolupien välitys radiosuojastuskeskukselta junille ei jostain 

syystä onnistu, voitaisiin liikennöintiä jatkaa opastimien opasteilla mahdolliset 

kansalliset rajoitteet ja säännöt huomioiden. Tietysti vika voi olla myös itse ase-

tinlaitteessa, jolloin opastimien ohjaus ei myöskään toimi. Tällöin opastimista 

saatava hyöty häiriönhallinnassa menetetään. Myös ylempänä mainittu opasti-

mien opasteiden vaihtumisen nopeampi näkyminen kuljettajalle, johtuen ra-

dioverkon tuomasta suuremmasta viiveestä, voi joissain tilanteissa olla turval-

lisuutta nostattava seikka. Ratapihoilla ja liikennepaikoilla tapahtuvat vaihto-

työt olisivat helpompi ja nopeampi toteuttaa opastimien opasteilla.  
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5.2.2  Haitat 

Haitoiksi tässä toteutuksessa, verrattuna ilman opastimia olevaan tasoon 2, voi-

daan nähdä muun muassa opastimien mukanaan tuomat suuremmat inves-

tointi- ja huoltokulut. Huoltokulujen osalta ei tosin nykyiseen JKV-järjestelmään 

verrattua muutosta tulisi. Toisaalta investoinneissa ei välttämättä tarvitse uusia 

nykyisiä opastimia, jolloin tästäkään ei aiheutuisi lisäkuluja nykyjärjestelmään 

verrattuna. Tämä riippuu siitä, uusitaanko asetinlaitteet samalla ja toimivatko 

nykyiset opastimet suoraan yhdessä mahdollisten uusien asetinlaitteiden 

kanssa. Mikäli vanhat opastimet jätetään nykyisille paikoilleen, joudutaan käyt-

tämään tämänhetkisiä suojavälejä. Tason 2 parhaat kapasiteettihyödyt vilk-

kaimmin liikennöidyillä radoilla saadaan muokkaamalla suojavälejä optimaali-

siksi ja tämä edellyttää ainakin osan opastimista siirtoa, joka samalla myös kas-

vattaa kustannuksia /8/. 

Tasolla 2 kuljettajalle välitetään tiedot tulevista opasteista ainoastaan kuljetta-

japaneelin kautta. Radanvarressa olevat opastimet saattavat aiheuttaa väärin-

käsityksiä joissain vikatilanteissa. Yhtenä tällaisena tilanteena voidaan nähdä ti-

lanne, jossa opastimen opaste ja ajolupa eivät jostain syystä vastaa toisiaan. 

Englantilaisen RSSB:n julkaisun /7/ mukaan kuljettajan tulee pysäyttää juna, mi-

käli opastin näyttää SEIS-opastetta, vaikka ajolupa ajon sallisikin. Pysähtymisen 

jälkeen tulisi ottaa yhteys liikenteenohjaukseen ja sopia ajon jatkamisesta. 

Vaikka opastimet siis olisivat periaatteessa vain varajärjestelmä, tulisi kuljetta-

jien kuitenkin noudattaa SEIS-opastetta, vaikka ERTMS/ETCS-järjestelmän ajo-

lupa ei näin sanoisikaan. Jokin tämän kaltainen säännöstö tulisi luoda myös Suo-

messa uusiin operointisääntöihin, mikäli näkyvät opastimet jätetään käyttöön. 

Opastimen opasteiden yllättävät vaihtumiset aiheuttavat saman kaltaisia on-

gelmia myös nykyisessä JKV-järjestelmässä, joten sitä kautta toimintatavat ja 

häiriötilanteet eivät olisi uusia. 

5.3  Puhdas ERTMS/ETCS-taso 2, lähtö-

opastimet varajärjestelmänä 

Puhdas ERTMS/ETCS-taso 2 näkyvillä lähtöopastimilla ei varsinaisesti eroa 

edellisestä järjestelmästä, kuin opastimien määrän suhteen. Järjestelmän toi-

mintaperiaatteet ja hyödyt sekä haitat ovat lähes identtiset. Pelkillä lähtöopas-

timilla kustannukset ovat tietysti jossain määrin pienemmät, kuin opastimilla 

varustetussa järjestelmässä. Merkittävää hyötyä tästä ei kuitenkaan saavuteta. 

Häiriönhallinnan osalta hyötyjä saadaan suhteessa ilman opastimia toimivaan 

järjestelmään. Verrattaessa taas järjestelmää, jossa opastimet ovat käytössä 

kaikkialla ei häiriönhallinta ole aivan yhtä hyvällä tasolla.  

Lähtöopastimien käyttö voisi olla perusteltua suurilla asemilla ja ratapihoilla, 

joista lähtee paljon junia liikkeelle. Lähtölupa junille voitaisiin antaa opastimien 

opasteilla. Itse ajolupa ja Valvonta-tilaan (Full Supervision, FS) siirtyminen ta-

pahtuisi, kun juna saavuttaa jonkin tietyn pisteen, esimerkiksi Helsingissä laitu-

rin pään. Tällöin lähtöprosessi Helsingin asemalla vastaisi hyvin pitkälti nykyistä 

lähtöprosessia JKV-järjestelmässä. Häiriöiden hallinnassa opastimista saatet-

taisiin saada hyötyä. Tietenkin erilaiset toimintatavat häiriötilanteissa ja muissa 

tilanteissa vaativat erilliset kansalliset toimintaohjeet kyseisiin tilanteisiin. 

Mutta opastimien jättäminen ainakin suurimmille liikennepaikoille mahdollistaa 
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joustavampaa toimintaa ja saattaa helpottaa erilaisten operointitilanteiden hal-

lintaa, vaikka se tuokin mukanaan lisää huoltokohteita ja mahdollisesti nostaa 

investointikuluja.  

Kaikissa puhtaan tason 2 toteutuksissa hyötynä on yhden järjestelmän periaate. 

Ei ole tarvetta liittää yhteen eri järjestelmiä tai tasoja. Tämä säästää kustannuk-

sia sekä investoinnissa että myöhemmin huoltojen osalta, ja selkeyttää opera-

tiivista toimintaa. Turvallisuuden kannalta on myös selkeämpää, että käytössä 

on vain yksi järjestelmä ja taso, tällöin ei tule eri järjestelmien tai tason vaihtojen 

mukanaan tuomia sekaannuksen mahdollisuuksia. Lisäksi toimintatavat ovat 

koko rataverkolla samat, joten mahdollisten inhimillisten virheiden määrä liit-

tyen erilaisiin säädöksiin tasonvaihtojen ja järjestelmien erilaisuuksien vuoksi, 

ovat vähäiset. 

5.4  ERTMS/ETCS-taso 2, JKV varajärjestelmänä 

Tässä kahden kulunvalvontajärjestelmän toteutusmallissa taso 2 toimii ensisi-

jaisena järjestelmänä ja ongelmatilanteissa JKV-järjestelmä otetaan käyttöön. 

Tällaisessa mallissa selkeintä olisi toteuttaa tason 2 toiminnallisuus olemassa 

olevaan asetinlaitteeseen. Jos radioverkko tai ERTMS/ETCS-järjestelmän osako-

konaisuus radiosuojastuskeskus pettävät, voisi liikennöinti jatkua varajärjestel-

män turvin. Toisaalta, jos ERTMS/ETCS-järjestelmä toteutettaisiin uudella ase-

tinlaitteella, on tarpeen rakentaa rajapinta järjestelmien välille tai kahdentaa 

yhteydet ratalaitteisiin. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa haasteena on varmistua 

siitä, että normaalitilanteessa varajärjestelmä ei yritä ohjata ratalaitteita sa-

manaikaisesti. Kahden asetinlaitteen ylläpito ei ole kustannustehokasta. 

Toinen lähestymistapa on, että molemmat järjestelmät toimivat samanaikai-

sesti, jotta tiedettäisiin varajärjestelmän toimintakunto ensisijaisen järjestel-

män pettäessä. Haasteena tässä mallissa on eri järjestelmien antamien tietojen 

mahdollinen ristiriita. Esimerkiksi radiosuojastuskeskus välittää ajonsallivan 

tiedon, mutta opastimet näyttävät Seis-opastetta lamppuvian takia. JKV vara-

järjestelmänä kuitenkin vaatii näkyvät opastimet. Järjestelmien toiminnallisuu-

det on pidettävä erillään, jotta varajärjestelmän toimintavika ei aiheuttaisi käyt-

töestettä pääjärjestelmälle. Alla olevasta kuvasta 10 on nähtävissä järjestel-

mään tarvittavia komponentteja. 
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Kuva 9. ERTMS/ETCS-tason 2 ja JKV järjestelmän yhdistelmässä vaadittavat 

komponentit.  

Kahden järjestelmän yhtäaikaiseen käyttöön on Bombardierilla kehitteillä tuote 

nimeltään Smart Balise. Kyseessä on baliisi, jolla voitaisiin välittää joko JKV-jär-

jestelmän tai ERTMS/ETCS-järjestelmän sanomia veturilaitteelle. Näin ollen ei 

olisi tarvetta hankkia molemmille järjestelmille omia baliiseja. Tuote on luvattu 

markkinoille vuoden 2021 aikana. 

5.4.1  Hyödyt 

Kahden järjestelmän suurimpana ja ainoana hyötynä voitaisiin nähdä häiriöti-

lanteiden hallinta. Mikäli järjestelmästä toiseen siirtyminen olisi sekä teknisesti 

ja operointisääntöjen avulla saatu toteutettua sujuvaksi, voitaisiin liikennöintiä 

jatkaa helposti. Jos esimerkiksi tason 2 ajolupien toimittaminen ei onnistuisi ra-

diosuojastuskeskuksen vian vuoksi, olisi liikennöinnin jatkaminen JKV:n avulla 

mahdollista ilman, että joudutaan siirtymään alennettuihin nopeusrajoituksiin ja 

Seis-opasteiden ohittamiseen. Häiriötilanteissa toiminta on todella hidasta ja 

vaatii liikenteenohjaukselta paljon ylimääräistä työtä sekä nostaa turvallisuus-

riskiä merkittävästi. Valvovan järjestelmän alla liikennöinti on aina huomatta-

vasti turvallisempaa. 

5.4.2  Haitat 

JKV-järjestelmän toteuttaminen varajärjestelmänä uuteen tason 2 asetinlait-

teeseen ei vaikuta järkevältä ratkaisulta. Kahden toimintatavaltaan hyvin erilai-

sen järjestelmän toteuttaminen ja ylläpitäminen samaan aikaan koko rataverkon 

alueella ja kaikissa liikkuvissa yksiköissä on todella kallista. JKV:n elinkaariselvi-

tyksen mukaan ratalaitteiden käyttöikä pystytään pidentämään ainakin vuoteen 

2035 asti /3/. Tähän asti on ratalaitteiden saanti laitetoimittajien mukaan taattu. 

On siis perustelua miettiä kannattaako näin nopeasti vanhenevaa järjestelmää 
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jättää varajärjestelmäksi. Osittain vanhentuneen tekniikan jättäminen varajär-

jestelmäksi nostaa myös kustannuksia monelta osin. Käytännössä JKV:n kom-

ponentteja on saatavilla vain yhdeltä toimittajalta, joten hintojen kilpailuttami-

nen on mahdotonta. Järjestelmien vikatilanteiden mahdollisuudet nousevat sel-

västi, kun mahdollisten hajoavien osien määrä lähes kaksinkertaistuu kahden 

järjestelmän yhtäaikaisessa käytössä. Ongelmaksi saattaa muodostua myös jär-

jestelmien vaatima erilaisuus suojavälien suhteen. Tason 2 toteutuksessa ei olisi 

tarpeen huomioida esimerkiksi opastinnäkemää, jos se toteutetaan ilman opas-

timia. JKV-järjestelmä taas vaatii aina opastimet ja tätä kautta saatetaan menet-

tää joitain tason 2 toteutuksesta saatavia hyötyjä, ellei molemmille järjestel-

mille toteuteta omia suojavälejä. Omien suojavälien toteuttaminen taas käytän-

nössä vaatii omat asetinlaitteet ja raiteen vapaanaolon valvonnat koko rataver-

kolle. 

Myös raiteiston suunnittelun ja kunnossapidon kannalta kahden järjestelmän 

yhtäaikainen ylläpito aiheuttaa hankaluuksia ja lisää kustannuksia huomatta-

vasti.  Suunnittelun osalta kahden eri järjestelmän ylläpitäminen vaatisi omat 

asiantuntijat molemmista järjestelmistä, lisäksi esimerkiksi uusia ratoja suunni-

tellessa tulisi koko ajan huomioida molempien järjestelmien toiminta mahdolli-

suus ja myös niiden vaatimat erikoispiirteet, kuten opastinnäkemä tai sano-

masuunnittelu. JKV:n osalta sanomat välitetään baliisein ja tasolla 2 radiosuo-

jastuskeskuksen avulla. Useimmiten häiriötilanteet rajoittuvat hyvin rajatulle 

alueelle, kuten tietty linjaväli tai ratapiha. Tällöin tulisi olla tarkkaan määriteltyä, 

miten siirrytään järjestelmästä toiseen ennen ja jälkeen häiriöalueen. Järjestel-

mästä toiseen siirtyminen tulisi myös tapahtua mahdollisimman nopeasti ja su-

juvasti, jotta kahden järjestelmän toimintamallista saataisiin jotain hyötyä. Mi-

käli juna joudutaan pysäyttämään häiriöalueen rajalle ja toinen järjestelmä 

käynnistämään erikseen ja tekemään sille vaadittavat alkutehtävät on aikaa 

mennyt jo niin paljon, että hyötyä ei välttämättä saada. Toisaalta liikkeessä ta-

pahtuva järjestelmästä toiseen vaihtaminen ei välttämättä onnistu ilman, että 

järjestelmän vaihtokohdat on etukäteen rataverkolle suunniteltu ja rakennettu. 

Myös kaluston osalta joudutaan miettimään riittääkö JKV:n toimintaan pelkkä 

ERTMS/ETCS-veturilaitteistoon liitetty STM-lisäosa (Sovitustiedonsiirtomo-

duuli, STM) vai pitäisikö huomioida myös mahdolliset kalustosta johtuvat vikati-

lanteet. Näin ollen kahdennettaisiin kaluston osalta koko järjestelmä, jolloin siis 

JKV- ja ERTMS/ETCS-laitteet ovat täysin toisistaan erilliset. Mikäli päädyttäisiin 

molempien järjestelmien täysin erillisiin toimintoihin, nousee kaluston ylläpidon 

ja investoinnin kustannukset todella korkeiksi. Turvallisuuden kannalta kaksi 

erillistä järjestelmää saattavat olla myös riskitekijä. Kuljettajien ja liikenteenoh-

jauksen toiminta eroaa järjestelmien suhteen todella paljon ja tämä saattaa ai-

heuttaa turvallisuusriskejä, jos ei olla täysin selvillä kumman järjestelmän pii-

rissä missäkin tilanteessa toimitaan ja millä säännöillä.  

5.5  ERTMS/ETCS-taso 2 nykyisellä asetinlaite-

kannalla 

Tason 2 liityntä olemassa oleviin asetinlaitteisiin on teknisesti mahdollista /3/ 

ja tällainen lähestymistapa on silloin järkevää, kun asetinlaitteella on riittävästi 

käyttöikää.  Esimerkiksi Itävallassa releasetinlaitteet, joiden ikä on yli 30 vuotta, 

korvataan tason 2 rataosuuksilla uusilla. Tätä pidetään ikärajana, jonka jälkeen 
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itse asetinlaitteen elinkaari on oletettavasti lyhyempi, kuin siihen liitettävän ra-

diosuojastuskeskuksen. Sveitsissä tehdyn tutkimuksen mukaan rajapinnan ke-

hittäminen vanhoihin asetinlaitteisiin maksaisi 14,75 – 16 M€, ja lisäksi itse raja-

pinta noin 2,5 M€ per asetinlaite. Asetinlaitteen ja radiosuojastuskeskuksen vä-

liin tarvitaan useimmissa tapauksissa asetinlaitteen kaltainen liityntätietokone 

/3/, kuten kuvasta 11 voidaan nähdä. Vanhan asetinlaitteen päälle rakennetta-

essa joistakin tason 2 toiminnallisista hyödyistä saattaa joutua tinkimään, jos 

esimerkiksi olemassa olevat opastimet jätetään maastoon poikkeustilanteita 

varten. Kulkutietoimintalogiikan ja turvallisuuden kannalta on uuden järjestel-

män kulkuteiden noudatettava olemassa olevien opastimien sijainteja. 

 
 

Kuva 10. Vanhan asetinlaitteen hyödyntäminen ERTMS/ETCS-tason 2 toteutuk-

sessa. 

5.5.1  Hyödyt 

Vanhan asetinlaitekannan säilyttämisen suurimpana hyötynä on investointikus-

tannusten oletettu aleneminen verrattuna puhtaaseen tason 2 toteutukseen, 

jossa myös asetinlaitteet uusitaan. Myös ekologiselta kannalta katsottuna toi-

mivien ja integrointi mahdollisuuksien omaavien asetinlaitteiden, joilla on vielä 

elinikää jäljellä, uusiminen ei kuulosta järkevältä. Vaihtotöiden tekemisen osalta 

vanhoissa asetinlaitteissa, joissa raideopastimet ovat jo käytössä, vaihtotöiden 

toteutustapa on parempi, kuin erityisesti tason 2 tekniikkaan kehitetyissä ase-

tinlaitteissa. Näin ollen suurilla liikennepaikoilla ja ratapihoilla, joilla tehdään 

myös paljon vaihtotöitä saattaa olla perusteltua käyttää hyödyksi vanhoja ase-

tinlaitteita ja jättää raideopastimet käyttöön. 
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5.5.2  Haitat 

Suomessa on tällä hetkellä käytössä suuri määrä erilaisia ja eri ikäisiä asetinlait-

teita. Rajapinnan rakentaminen asetinlaitteiden ja radiosuojastuskeskusten vä-

lillä voi osoittautua merkittävästi haasteellisemmaksi, kuin on suunniteltu. Eri-

laisten asetinlaitteiden kirjo myös nostaa kustannuksia, koska jokaiselle asetin-

laitetyypille on tehtävä omanlaisensa rajapintatoteutus. On myös valmiiksi tie-

dossa, että osaan tällä hetkellä käytössä olevista asetinlaitteista kyseisen raja-

pinnan rakentaminen ei käytännössä edes ole mahdollista. Liityntätietokoneen 

myötä myös järjestelmän komponenttien määrä kasvaa. Tästä seuraa uusia po-

tentiaalisia vikapaikkoja, jotka lisäävät kustannuksia huoltojen osalta ja saatta-

vat nostaa häiriöiden määrä junaliikenteessä. Mikäli koko asetinlaitekanta päivi-

tettäisiin täysin uusiin ja kenties saman valmistajan laitteisiin olisi osaamisen 

ylläpito kunnossapidossa huomattavasti helpompaa ja samalla oletettavasti 

myös huoltojen ja vian korjausten määrää saataisiin laskettua huomattavasti. 

Jos taas päädytään toteuttamaan järjestelmä vanhalla asetinlaitekannalla, tar-

vitaan uudenlaista osaamista liityntätietokoneisiin liittyen, mutta myös vanho-

jen asetinlaitteiden toimintatekniikan asiantuntijoita niin suunnittelun kuin kun-

nossapidon puolelle.  

5.6  ERTMS/ETCS-tasojen 1 ja 2 ristikkäinen 

toteutus 

Tässä selvityksessä ristikkäisellä toteutuksella tarkoitetaan ERTMS/ETCS-ta-

sojen 1 ja 2 toteutuksien tarpeenmukaista hajauttamista rataverkolle. Kaikkialla 

rataverkolla tarpeet eivät vastaa toisiaan ja harvaan liikennöidyn yksiraiteisen 

rataosan varustaminen radiosuojastuskeskuksin ei välttämättä ole tarkoituk-

senmukaista. Tällaisilla rataosilla voitaisiin käyttää tason 1 ratkaisua, joka suu-

rimmilta osin vastaa toiminnaltaan nykyistä JKV-järjestelmää. Alueet, jotka to-

teutetaan tason 2 ratkaisulla, voidaan toteuttaa joko opastimilla tai ilman. Kes-

kenään tasot eroavat toisistaan hyvin paljon toimintaperiaatteiltaan ja tämä voi 

aiheuttaa ongelmia ja kustannusten nousua niin operatiivisessa toiminnassa, 

kuin suunnittelussa ja kunnossapidossa. Kuvassa 12 on nähtävillä tasojen eroa-

vaisuudet. Tasolla 1 esimerkiksi ajoluvat toimitetaan yksiköille baliisisanomien 

kautta ja tasolla 2 taas radiosuojastuskeskuksilla. Näiden toimintojen suunnit-

telu ja toteutus ovat hyvin erilaisia ja vaativat siksi erityistä, toisistaan eroavaa 

osaamista. Vaihtaminen järjestelmästä toiseen voidaan suorittaa liikkeellä ol-

lessa, mikäli juna on varustettu STM-laitteella.  
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Kuva 11. ERTMS/ETCS-tasojen 1 ja 2 erovaisuudet. 

 

5.6.1  Hyödyt 

Kaluston osalta tason 1 ja 2 ristikkäisessä toteutuksessa ei tarvittaisi erillisiä li-

sämoduuleita tai muita ylimääräisiä laitteita vaan sama laitteisto toimii molem-

milla tasoilla. Kustannuksissa ratalaitteiden osalta saatetaan saada hyötyjä, kun 

radiosuojastuskeskuksia ei tarvitse asentaa kaikkialle rataverkolle ja jo ole-

massa olevia opastimia ja suojavälejä pystyttäisiin todennäköisesti hyödyntä-

mään tasolla 1. Samoin ainakin tason 1 toteutuksen osalta vanhat asetinlaitteet 

pystytään todennäköisesti hyödyntämään ilman erillisiä liityntätietokoneita, 

mikäli asetinlaitteen oletettu käyttöikä on riittävän pitkä.  

5.6.2  Haitat 

Operatiivisesti on haastavaa pitää yllä kahta eri tavalla toimivaa toteutustapaa. 

Liikenteenohjauksen ja kuljettajien tulee tuntea erilaiset toimintamallit molem-

mille tasoille. Suurimpana vaarana saattaa olla tasojen vaihtokohtien läheisyy-

dessä tapahtuvat inhimilliset erheet. Erityisesti häiriötilanteissa on vaarana, 

että opasteita tai ajolupia tulkitaan väärin tasojen erilaisuuden takia. Myös 

suunnittelussa sekä kunnossapidossa vaaditaan erilaista osaamista molempien 

tasojen yhtäaikaiseen suunnitteluun, ylläpitoon ja rakentamiseen. Nämä yh-

dessä nostavat kyseisen toteutuksen elinkaaren kustannuksia esimerkiksi puh-

taaseen tason 2 ratkaisuun verrattuna.  

Tasonvaihtokohdat vaativat suuremman määrän suunnittelua, jotta tasonvaih-

dot saadaan toteutettua oikein ja turvallisesti. Tasoa vaihdettaessa tulee aina 

huomioida, että junalla oleva ajolupa ja esimerkiksi tilapäiset nopeusrajoitukset, 

jotka ovat lähellä tasonvaihtokohtaa, ovat varmasti tiedossa ennen ja jälkeen 

tasonvaihdon.   
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5.7  ERTMS/ETCS-tason 2 ja -tason 1 osittain 

valvottu -tilan ristikkäinen toteutus 

Yhtenä toteutusvaihtoehtona tarkastelussa on tason 2 toteutus suurimmalle 

osalle rataverkkoa, lisättynä tason 1 osittain valvottu -tilalla (Limited Supervi-

sion, LS). osittain valvottua -tilaa voitaisiin käyttää erityisen hiljaisilla rataosilla, 

joilla liikkuu vain muutama juna vuorokauden aikana. Muu rataverkko toteutet-

taisiin tason 2 toteutuksella. Osittain valvottu -tilassa vain osaa opastimien 

opasteista ja nopeusrajoituksista valvotaan ERTMS/ETCS-laitteiston kautta, ku-

ten kuvassa 13 on nähtävissä. Kuljettajapaneelilla ei näytetä kuljettajalle ennak-

kotietoja, ainoastaan sen hetkinen nopeus ja mahdollinen tavoitenopeus. Järjes-

telmän käyttö erittäin hiljaisilla, lähinnä tavaraliikenteen käytössä olevilla yksi-

raiteisilla rataosilla voisi olla kustannuksien kannalta perusteltua. Näillä rata-

osilla investoiminen puhtaaseen tason 2 toteutukseen ei välttämättä ole kan-

nattavaa. Tällä hetkellä Suomen kansallisissa ERTMS/ETCS-parametreissa on 

määritelty osittain valvottu -tilalle junan maksimi nopeudeksi 80 km/h, mutta 

esimerkiksi Saksassa suurin sallittu nopeus on 160 km/h.  

 

Kuva 12. ERTMS/ETCS-tason 1 Valvottu ja Osittain valvottu -tilojen erot. 

 

5.7.1  Hyödyt 

Euroopassa suurimpana hyötynä osittain valvottu -tila käytössä on nähty juuri 

alhaiset kustannukset. Erityisesti Sveitsissä on investoitu osittain valvottu -tilan 

toteutukseen viimeisten vuosien aikana. Siellä vanha kulunvalvontajärjestelmä 

on lähes kokonaan korvattu osittain valvottu -tila toteutuksella. Tarkoituksena 
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on ollut saada mahdollisimman nopeasti katettua koko maa ERTMS/ETCS-jär-

jestelmällä, mikä on onnistunutkin. Osittain valvottu -tilan rinnalle on myös 

Sveitsissä tehty joitain tason 2 toteutuksia.  

Kaluston osalta osittain valvottu -tila ei vaatisi erillisiä investointeja, vaan sama 

laitteisto toimii sekä tasolla 2 että tasolla 1 osittain valvottu -tilassa. Lisäksi in-

vestoinnit ratajärjestelmiin ovat erittäin pienet. Sveitsin toteutuksessa on uu-

sittu pääosin vain baliisit ja LEU-koodain, jolloin muu ratalaitteisto, kuten opas-

timet ja asetinlaitteet on voitu säilyttää /9/. Lisäksi Sveitsissä on käytetty 

ERTMS/ETCS-järjestelmän paketin 44 ratkaisua, jossa Sveitsin kansallisilla ku-

lunvalvontajärjestelmillä (ZUB & SIGNUM) varustetulle kalustolle voidaan euro-

baliisein välittää tiedot (kuva 14). 

 

Kuva 14. Sveitsissä käytössä oleva tason 1 LS-tilan ja paketin 44 yhdistelmä 

/17/. 

5.7.1  Haitat  

Turvallisuusnäkökulmasta osittain valvottu -tila on selvästi huononnus nykyi-

seen JKV-järjestelmään tai tason 2 toteutukseen verrattuna, koska vain osaa 

opastimista valvotaan järjestelmän avulla.  

Osittain valvottu -tilan toteutuksessa esimerkiksi liikennepaikoilla sijaitsevat 

opastimet voisivat olla valvottuja ja yksiraiteisilla linjaosuuksilla sijaitsevat 

opastimet täysin kuljettajan vastuulla olevia. Näin toimittaessa saataisiin tur-

vallisuutta nostettua niille paikoille, joissa junakohtaukset tapahtuvat ja tör-

mäysriskit sitä myöten ovat suurimmat.  
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Kuljettajan kannalta toimintatavat tason 2 ja tason 1 osittain valvottu -tilan vä-

lillä eroavat toisistaan huomattavasti. Tasossa 2 kuljettajan pääasiallisena in-

formaatiolähteenä opasteiden ja rajoitusten osalta toimii kuljettajapaneeli, kun 

taas tason 1 osittain valvottu -tila toteutuksessa kuljettajan vastuulla on tähys-

tää radalla olevat opastimet ja merkit ja kuljettajapaneelin tarjoama informaatio 

on erittäin suppeaa verrattuna tason 1 tai 2 toteutukseen, kuten alla olevasta 

kuvasta 15 voidaan nähdä. Näin ollen tasonvaihtotilanteet saattavat aiheuttaa 

inhimillisiä riskitekijöitä.  

On perusteltua miettiä, saavutetaanko kustannuksissa niin suuria säästöjä esi-

merkiksi tason 2 ja tason 1 ristikkäisiin toteutuksiin verrattuna, että investointi 

osittain valvottu -tilaan olisi kannattavaa turvallisuuden kustannuksella. 

 

Kuva 15. Erot kuljettajapaneelin näkymissä. Mukailtu lähteestä /10/. 
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