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Tiivistelmä 

Tässä esiselvityksessä tarkastellaan eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajär-
jestelmän eli ERTMS-järjestelmän tuomia muutostarpeita ja kehitysmahdollisuuk-
sia turvalaitteiden käyttöönottoprosessiin ja käyttöönottotarkastukseen. Selvityk-

sessä on käyty läpi käyttöönottoon liittyvä nykyinen kansallinen ohjeistus ja käy-
täntö sekä tiedossa olevat eurooppalaiset standardit ja vaatimukset. Selvityksessä 
on tarkasteltu tulevan ERTMS:n käyttöönottoprosessiin vaikuttavia tekijöitä laajasti 

ja yleisellä tasolla, mutta se ei ole vielä riittävä yksityiskohtaiseen prosessin ja teh-
tävien määrittämiseen. Varsinaisista ERTMS-käyttöönottotarkastusvaatimuksista 
on kuitenkin tehty alustava luonnos. 

ERTMS-järjestelmän myötä on entistä tärkeämpää, että tarkastustyötä painotetaan 
prosessin alkuvaiheisiin, eli vaatimusten, suunnitelmien ja sanomien tarkastami-
seen sekä laboratoriossa tehtäviin testeihin.  

Uusi tekniikka ja ERTMS-spesifikaatiot mahdollistavat monipuolisemmat vaihtoeh-
dot junankulunvalvontaan. Kaikkia mahdollisia toiminnallisuuksia ei ole vielä pää-
tetty käytettävän Suomessa, eikä niiden käytöstä siten ole tarkkoja määrityksiä. 
Uudet toiminnallisuudet ovat kuitenkin pääosin turvallisuuskriittisiä, ja ne tulisivat 

nykykäytännön mukaan osaksi käyttöönottotarkastusprosessia.  

Turvallisuuskriittisen tiedon siirtoon käytettävän radioverkkoyhteyden johdosta on 
odotettavissa, että myös kyberturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia kohdennetaan 

turvalaitteisiin, ja näiden vaatimusten tarkastamista osana käyttöönottotarkastus-
prosessia on myös arvioitu tässä selvityksessä.  

Selvitys antaa lähtötiedot ERTMS-käyttöönottoprosessin kehittämiselle sekä tuo 

esiin käyttöönottotarkastuksen näkökulmia ERTMS:n kehitykselle, erityisesti testi-
laboratorion osalta.  
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Jan Tiri, Pekka Jäppinen, Juuso Matikainen: Processer och anvisningar för infö-
rande av ERTMS med beaktande av cybersäkerhet - Preliminär utredning. Tra-
fikledsverket. Helsingfors 2022. Trafikledsverkets publikationer 25/2022. 50 sidor och 1 bi-
laga. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-962-2. 

Sammanfattning 

I denna preliminära utredning granskas de ändringsbehov och utvecklingsmöjlig-
heter som det europeiska ledningssystemet för järnvägstransport, det vill säga 

ERTMS, medför för processen för införande och idrifttagningsbesiktning av säker-
hetsanordningar. Utredningen innehåller en genomgång av nuvarande nationella 
anvisningar och praxis när det gäller införande, liksom också kända europeiska 

standarder och krav. I utredningen granskas de omständigheter som påverkar den 
framtida processen för införande av ERTMS på bred och allmän nivå, men den är 
ännu inte tillräcklig för en detaljerad definiering av processen och uppgifterna. Ett 

preliminärt utkast till de faktiska kraven på idrifttagningsbesiktning av ERTMS har 
dock tagits fram. 

I och med ERTMS blir det viktigare att betoningen på besiktningsarbetet ligger på 

de inledande stadierna av processen, det vill säga på granskning av krav, planer 
och meddelanden och laboratorietester.  

Den nya tekniken och ERTMS-specifikationerna möjliggör mångsidigare alternativ 

till passerkontroll. Beslut har inte ännu fattats om användning av alla potentiella 
funktioner i Finland och därför finns det inga exakta definieringar av användningen 
av dessa. De nya funktionerna är dock i huvudsak säkerhetskritiska och skulle en-

ligt nuvarande praxis bli en del av processen för idrifttagningsbesiktningen.  

Med anledning av radionätanslutningen för överföring av säkerhetskritisk inform-
ation förväntas det också att cybersäkerhetskrav kommer att riktas mot säkerhets-

anordningarna och kontrollen av dessa krav som en del av processen för idrifttag-
ning har också bedömts i denna utredning.  

Utredningen innehåller primärdata för utvecklingen av processen för införande av 
ERTMS och den belyser olika synvinklar som gäller utvecklingen av ERTMS, i syn-

nerhet när det gäller testlaboratoriet. 
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Jan Tiri, Pekka Jäppinen, Juuso Matikainen: Taking cybersecurity into account 
in the ERTMS deployment processes and guidelines - Preliminary study. Finnish 
Transport Infrastructure Agency Helsinki 2022. Publications of the FTIA 25/2022. 50 pages 
and 1 appendix. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-962-2. 

Abstract 

This preliminary study examines the needs for changes and development oppor-
tunities brought about by the European Rail Traffic Management System, ERTMS, 

for the deployment process and commissioning inspection of safety equipment. 
The report has reviewed the current national guidelines and practices associated 
with the deployment, as well as the known European standards and requirements. 

The study has examined the factors affecting the commissioning process of the 
future ERTMS on a broad as well as a general level, but it is not yet sufficient for 
a detailed definition of the process and tasks. However, a preliminary draft of the 

actual ERTMS commissioning inspection requirements has been made. 

With ERTMS, it is all the more important that the inspection work is focused on the 
initial stages of the process, i.e. the verification of requirements, plans and mes-

sages, as well as tests to be conducted in a laboratory.  

The new technology and ERTMS specifications enable more versatile alternatives 
for train control. Decisions on the use of all possible functionalities have not yet 

been made in Finland and, therefore, there are no precise specifications on their 
use. However, the new functionalities are mainly safety critical, and would become 
part of the commissioning inspection process in accordance with the current prac-

tice.  

Due to the radio network connection used for the transmission of safety critical 
information, it is expected that cybersecurity requirements will also be directed at 

safety equipment, and the verification of these requirements as part of the com-
missioning inspection process has also been assessed in this study.  

The study provides the initial data for the development of the ERTMS deployment 
process and highlights the aspects of the commissioning inspection for the devel-

opment of ERTMS, in particular with regard to the test laboratory. 
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Esipuhe 

Tämän esiselvityksen tavoitteena on tuoda esiin eurooppalaisen rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmän eli ERTMS-järjestelmän ja sen radiopohjaisen ETCS-junanku-

lunvalvontajärjestelmän tuomat muutostarpeet ja kehitysmahdollisuudet turvalait-
teiden käyttöönottoprosessiin ja käyttöönottotarkastukseen. Kyberturvallisuuden 
huomioiminen rautatieympäristössä tulee olemaan entistäkin tärkeämpää tulevai-

suudessa, joten selvityksessä on myös otettu kantaa kyberturvallisuuden huomioi-
misen vaikutuksista ERTMS-järjestelmän käyttöönottotarkastusprosesseihin.  

Esiselvityksen tekoon osallistuivat Sweco Infra & Rail Oy:stä ja Industry Oy:stä  

Jan Tiri 
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1 Yleistä 

1.1  Johdanto 

Tämän esiselvityksen tavoitteena on tuoda esiin eurooppalaisen rautatieliikenteen 

hallintajärjestelmän eli ERTMS-järjestelmän ja sen radiopohjaisen ETCS-junanku-
lunvalvontajärjestelmän tuomat muutostarpeet ja kehitysmahdollisuudet turvalait-
teiden käyttöönottoprosessiin ja käyttöönottotarkastukseen. Selvityksessä käy-

dään läpi nykyinen ohjeistus, tuleva ohjeistus sekä tekniikkaan ja käyttöönottotar-
kastukseen kohdistuvat muutokset. Radiopohjaista ERTMS/ETCS-järjestelmää ol-
laan ottamassa Suomeen käyttöön, ja vaikka ERTMS/ETCS on joiltain osin tarkasti 

määritelty kansainvälisissä standardeissa, vaatii se myös paljon kansallista määrit-
telyä. Näitä kansallisia määrittelyjä, joihin kuuluvat mm. operointisäännöt sekä tur-
valaitteiden ja kulunvalvonnan suunnitteluohjeet (RATO 22), ollaan parhaillaan ke-

hittämässä eri hankkeissa, erityisesti Digirata-hankkeessa. Tämä esiselvitys poh-
jautuu kansallisten ERTMS/ETCS-määritysten tämänhetkiseen tilaan, ja esiselvityk-
sen tavoitteena on osaltaan tukea kansallisten vaatimusten kehittämistä korosta-

malla näitä asioita. Tavoitteena on, että ERTMS/ETCS:n käyttöönottoprosessi var-
mistaa turvallisen junaliikenteen, joka täyttää kansalliset ja kansainväliset vaati-
mukset ja on samalla pitkällä aikavälillä sujuva ja kustannustehokas. 

Tekniikaltaan radiopohjainen ERTMS/ETCS-junakulunvalvontajärjestelmä on jatku-
vatoiminen, toisin kuin nykyinen Suomessa käytössä oleva pistemäinen junakulun-
valvontajärjestelmä (JKV). Jatkuvatoimisuus tarkoittaa sitä, että ajolupa voidaan 

päivittää radioteitse veturille missä ja milloin vain eikä vain baliisien kohdalla, kuten 
pistemäisessä junakulunvalvontajärjestelmässä. ETCS-tason 2 myötä on mahdol-
lista poistaa näkyvät radanvarren opastimet täysin, ja näin on myös suunniteltu 

tehtävän.  

Ajolupa on uusi käsite, joka ei ole mukana tällä hetkellä käytössä olevassa JKV:ssa. 
Ajolupa on veturille välitettävä tieto, joka perustuu asetinlaitteen turvaamaan kul-
kutiehen. Pelkistettynä se kertoo veturilaitteelle ja kuljettajalle, miten pitkälle ja 

millä nopeudella on luvallista ajaa. Veturilaitteen tietokone (EVC) varmistaa, että 
ajolupaa noudatetaan ja tarpeen tullen varoittaa kuljettajaa tai suorittaa jarrutuk-
sen. Tämä ajolupatieto välitetään veturille radioteitse erillisestä radiosuojastuskes-

kuksesta (RBC). ETCS-järjestelmän tasolla 2 raiteen vapaanaolon valvonta suori-
tetaan yhä asetinlaitteella samalla tavalla kuin nykyäänkin käyttäen akselinlasken-
taosuuksia tai raidevirtapiirejä. Merkittävimmät muutokset tekniikassa ja siten 

myös käyttöönottotarkastuksessa koskevat ajoluvan muodostamista ja sen välittä-
mistä veturille.  

Uusi tekniikka ja ERTMS/ETCS-spesifikaatiot mahdollistavat monipuolisemmat 

vaihtoehdot junien kulunvalvontaan: esim. ajolupa voidaan ehdollistaa ajastimilla 
junan edetessä kulkutiellä, tilapäisiä nopeusrajoitusalueita voidaan määritellä kes-
kitetysti sekä asettaa voimaan saman tien ja paikallisen raiteen vapaana olo voi-

daan varmistaa kuljettajan avulla (TAF-kyselyllä). Kaikkien näiden toiminnallisuuk-
sien käytöstä Suomessa ei ole vielä päätetty, eikä niiden käytöstä ole tarkkoja 
määrityksiä. Uudet toiminnallisuudet ovat kuitenkin pääosin turvallisuuskriittisiä, ja 

ne tulisivat nykykäytännön mukaisesti osaksi käyttöönottotarkastusprosessia.  
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Digitalisaation myötä myös kyberturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia kohdenne-

taan turvalaitteisiin, ja näiden vaatimusten tarkastamista osana käyttöönottotar-
kastusprosessia on myös arvioitu tässä selvityksessä.  

1.2  Selvityksen toteutus 

Esiselvitys on toteutettu Väyläviraston toimeksiantona, ja siinä on hyödynnetty ma-
teriaalia muista Digiradan selvityksistä [1].Työssä on myös hyödynnetty käyttöön-

ottotarkastajien asiantuntemusta Suomessa sekä tutustuttu käytäntöihin Ruotsissa 
ja Alankomaissa. Väyläviraston nykyinen ohjeistus sekä Euroopan unionin rauta-
tieviraston ERAn testaamiseen, tarkastamiseen ja osin hyväksyntään liittyvä oh-
jeistus on käyty läpi. Lisäksi taustatyönä on luettu käyttöönottoon ja testaamiseen 

liittyviä artikkeleita sekä kerätty tietoa testauskäytännöistä ja testilaboratorioista 
(Thales, Alstom eli ent. Bombardier, Siemens Mobility, Hitachi Rail) haastattele-
malla asiantuntijoita. 

1.3  Lyhenteet ja määritelmät 

ATAF Automaattinen edessä olevan raideosuuden vapaanaolon valvonta 

(engl. Automatic Track Ahead Free) 

CA Julkisten avainten varmentamiseen käytettävien sertifikaattien 

myöntäjä (engl. Certificate Authority) 

CSF Yhdysvaltain kansallisen standardointitoimiston (NIST) määrittämä 
kyberturvatoimien suunnitteluun ja arvioimiseen luotu kyberturval-

lisuuskehys (engl. Cyber Security Framework) [2] 

CTC Kauko-ohjausjärjestelmä (engl. Centralized Traffic Control) 

DMI Kuljettajapaneeli (engl. Driver Machine Interface) 

ENE-YTE Energiaosajärjestelmää koskeva yhteentoimivuuden tekninen eri-

telmä  

ENISA Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (engl. European Un-

ion Agency for Cybersecurity) 

EoA Ajoluvan päätekohta (engl. End of Authority) 

ERA Euroopan unionin rautatievirasto (engl. European Union Agency 

for Railways) 

EBA Saksan rautateitä valvova turvallisuusviranomainen (saks. Das Ei-

senbahn-Bundesamt) 

ERRAC Euroopan rautatietutkimuksen neuvoa-antava toimikunta  

(engl. European Rail Research Advisory Council) 

ERTMS Eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (engl. Euro-

pean Rail Traffic Management System) 

ETCS Eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä (engl. European 

Train Control System) 

EUG Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY, engl. EEIG) 

ERTMS-asioissa (engl. ERTMS User Group) 
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EULYNX Eurooppalaisten rataverkonhaltijoiden aloite rautatieturvalaitteiden 
rajapintojen standardoimiseksi (engl. European Initiative Linking 

Interlocking Subsystems) 

FAT Tehdastestaus (engl. Factory Acceptance Test) 

FIR Suomen asetinlaitevaatimukset, Väyläviraston rautatieohje (engl. 

Finnish Interlocking Requirements) 

FRMCS Tuleva rautateiden matkaviestintäjärjestelmä (engl. Future Rail-

way Mobile Communication System) 

FRS Toiminnallinen vaatimuseritelmä (engl. Functional Requirements 

Specification) 

GA Asetinlaiteohjelmiston arkkitehtuurin osa, joka sisältää maakohtai-

set toiminnot (engl. Generic Application) 

GDPR EU:n yleinen tietosuoja-asetus (engl. General Data Protection Re-

gulation) 

GP Asetinlaiteohjelmiston arkkitehtuurin osa, joka sisältää ohjelmisto-

alustan toiminnot (engl. Generic Product) 

GSM-R Eurooppalainen digitaalinen GSM-pohjainen matkaviestinjärjes-
telmä, jossa on erityisesti rautatiekäyttöön kehitettyjä ominaisuuk-

sia (engl. Global System for Mobile communications for railways) 

IAM Identiteettien ja käyttöoikeuksien hallinta (engl. identity and ac-

cess management) 

IDS Tunkeutumisen tunnistusjärjestelmä (engl. Intrusion detection 

system) 

IXL Asetinlaite 

JKV Junien kulunvalvonta, Suomen kansallinen junakulunvalvontajär-

jestelmä  

KMAC Viestintodennuskoodissa käytettävä avain 

KMC Avaintenhallintakeskus (engl. keymanagement center) 

KMS Avaintenhallintapalvelin (engl. keymanagement server) 

L1, L2, L3 ETCS-taso 1, 2 tai 3 (Level 1, 2, 3) 

LEU Koodain (engl. Lineside Electronic Unit) 

LoA Ajoluvan päätekohdan raja (engl. Limit of Authority) 

MA Ajolupa (engl. Movement Authority) 

MAC Välitettyjen viestien lähteen ja sisällön varmistava koodi. Viestin 

todennuskoodi (engl. Message authentication code) 

NIS Euroopan unionin direktiivi verkko- ja tietojärjestelmien turvalli-

suudesta 

NRBC Viereinen radiosuojastuskeskus (engl. Neighbour RBC) 

OBU Veturilaite (engl. On-Board Unit) 

OHM-YTE Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmää koskeva yhteentoimi-

vuuden tekninen eritelmä 
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OSS ERAn keskitetty asiointipiste eli järjestelmä, jonka kautta kaikki 
EU-alueella rakennettaviin ERTMS-järjestelmään liittyvät hake-

mukset käsitellään (engl. One-Stop Shop) 

Paketti ERTMS-viestissä välitettävä informaation osa  

PKI Julkisen avaimen infrastruktuuri (engl. public-key infrastructure) 

RAMS Toiminta- ja käyttövarmuus, kunnossapidettävyys ja turvallisuus 

(engl. Reliability, availability, maintainability and safety) 

RATO Väyläviraston julkaisema Ratatekniset ohjeet -julkaisusarja 

RBC Radiosuojastuskeskus (engl. Radio Block Centre) 

SA Asetinlaiteohjelmiston arkkitehtuurin osa, joka sisältää projekti-

kohtaiset konfiguraatiot (engl. Specific Application) 

SAT Järjestelmän hyväksyntätestaus (engl. System Acceptance Test) 

SIEM Keskitetty turvallisuustapahtumien ja -poikkeamien halllintajärjes-

telmä. (engl. Security Incident and Event Management) 

SIT Järjestelmän yhteistoimintatestaus (engl. System Integration 

Test) 

SL-A Saavutettu turvallisuustaso (engl. Security Level – Achieved) 

SL-T Tavoitteena oleva turvallisuustaso (engl. Security Level – Target) 

SP Nopeusprofiili (engl. Speed Profile) 

SRS Järjestelmävaatimukset (engl. System Requirement Specification) 

SSDF Yhdysvaltain kansallisen standardointi toimiston (NIST) määrit-
tämä turvallisen ohjelmistokehityksen kehys (engl. Secure soft-

ware development framework) [3] 

SSP Perusnopeusprofiili (engl. Static Speed Profile) 

STM Sovitustiedonsiirtomoduuli (engl. Specific Transmission Module) 

TAF Edessä oleva vapaa raideosuus (engl. Track Ahead Free) 

TCL Yhteensovitustestijärjestelmän osa, joka vastaa testien ajosta ja 

tallentamisesta (engl. Test Control and Logging) 

TIMS Junan eheyden valvontajärjestelmä (Train Intergrity Monitorin 

System) 

TLS Verkkoyhteyksien suojaamisessa käytetty, kuljetuskerroksen sa-

lausprotokolla (engl. Transport layer security) 

TSR Tilapäinen nopeusrajoitus (engl. Temporary Speed Restriction) 

UNISIG ERTMS:n ja ETCS:n teknisten spesifikaatioiden kehitystä varten 
perustettu rautatieturvalaiteteollisuuden konsortio (engl. Union In-

dustry of Signalling) 

Veturilait-

teisto 

Veturin ERTMS/ETCS-järjestelmä 
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1.4  Käyttöönottotarkastukseen liittyvät 
ohjeistukset ja standardit 

Väyläviraston käyttöönottotarkastukseen liittyvät ohjeistukset on listattu taulu-

kossa 1. Huomioitavaa on, että käyttöönottotarkastusprosessin kuvaavaa ohjetta 
7/2012 täydentää myös muut ohjeet. Käyttöönottotarkastustehtäviä on kuvattu 
RATO 10:ssä, RATO 6:ssa, ja niihin vaikuttavia toiminnallisia vaatimuksia on suo-

malaisissa asetinlaitevaatimuksissa eli FIR:ssä.  

Taulukko 1. Väyläviraston käyttöönottotarkastukseen liittyvä ohjeistus. 

Julkaisu/ohje Merkitys käyttöönottotarkastuksen kannalta 

Turvalaitejärjestelmien käyttöön-
ottotarkastusohje, Liikenneviras-
ton ohjeita 7/2012 [4] 

Käytössä oleva käyttöönottotarkastusproses-
sia kuvaava ohje. 

Rautateiden osajärjestelmien 
käyttöönotto-ohje, Liikenneviras-

ton ohjeita 24/2013 [5] 

Ohje kuvaa turvalaitehanke-prosessia sisäl-
täen mm. turvallisuusperustelut, OHM-YTE, 

ENE-YTE. Ohje kuvaa osittain myös käyttöön-
ottotarkastusprosessia. 

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 

10, Junien kulunvalvonta JKV, Lii-
kenneviraston ohjeita 8/2014 [6] 

Käsittää JKV:n suunnitteluohjeet. Ohjeistaa 

JKV:n käyttöönottotarkastustehtävät erityi-
sesti JKV-tarkastusajon osalta.  

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 

6, Turvalaitteet, Liikenneviraston 
ohjeita 7/2014 [7] 

Käsittää turvalaitteiden suunnitteluohjeet ja 

sisältää myös turvalaitteiden käyttöönottotar-
kastusohjeita. 

Toimintokuvaus JKV-järjestelmän 

turvallisuudenhallinnasta, 
Livi/2345/06.04.01/2017 [8] 

Määrittelee JKV:n turvallisuudenhallintaan liit-

tyviä prosesseja sisältäen myös JKV:n käyt-
töönottotarkastustehtäviä, dokumentaatio-
vaatimuksia ja vähimmäisvaatimuksia JKV-

tarkastajan pätevyyksiin.  

Turvalaitejärjestelmien hyväksyn-
täprosessit, Liikenneviraston oh-

jeita 47/2020 [9] 

Määrittelee turvalaitejärjestelmän hyväksyn-
täprosessin, josta käyttöönottotarkastus on 

yksi osa. Ei määrittele käyttöönottotarkas-
tusta.  

Turvalaitteiden suunnittelun, ra-

kentamisen ja korjauksen jälkei-
set tarkastusta koskevat ohjeet, 
koekäyttöohje 2017 [10] 

Koekäyttöohje, joka määrittelee erityisesti pä-

tevyysvaatimukset turvalaitteiden käyttöönot-
totarkastajalle. Perustuu Ruotsin käyttöönot-
totarkastusohjeistukseen. Tätä ohjetta pilotoi-

daan turvalaitehankkeissa.   

Rautatieturvalaitteet (Kantamaa 
ym. 2018) 

Turvalaitetekniikkaa laajasti käsittelevä kirja, 
joka sisältää myös kuvauksen käyttöönotto-

tarkastusprosessista.   
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Valtion rataverkon haltijan osaa-

mis- ja pätevyysvaatimukset, Väy-
läviraston ohjeita 5/2021 [11] 

Ohjeessa kuvataan ne menettelyt, joilla Väy-

lävirasto määrittelee ja varmistaa palvelun-
tuottajiensa pätevyysvaatimukset. 

Taulukko 2. ERAn ERTMS-spesifikaatiot, jotka liittyvät testaamiseen. 

Julkaisu/ohje Merkitys käyttöönottotarkastuksen kannalta 

ERA Subset-091 (3.6.0), Safety 

Requirements for the Technical 
Interoperability of ETCS in Lev-
els 1 & 2 [12] 

ERTMS-järjestelmän turvallisuusvaatimukset 

tekniselle yhteentoimivuudelle. Dokumentti 
on hyödyllinen käyttöönottotarkastustes-
tauksen suunnittelussa vikatilojen tunnista-

misessa.  

ERA Subset-088 (3.7.0), ETCS 
Application Levels 1 & 2 – Safety 

Analysis2 [12] 

ERTMS-järjestelmän turvallisuusanalyysi, 
joka käsittää vikapuuanalyysin, toiminnalli-

sen tarkastelun sekä riskitiheyksien ositta-
misen. Järjestelmän turvallisuusanalyysi voi 
olla hyödyllinen käyttöönottotarkastustes-

tauksen suunnittelussa.   

ERA Subset-026 (3.6.0), System 
Requirements Specification2 

[12] 

ERTMS-vaatimusmäärittely. Tämä kuvaa 
kattavasti ERTMS-järjestelmän vaatimukset, 

mutta ei sisällä kansallisia vaatimuksia, 
käyttösääntöjä ja suunnitteluohjeita. 

ERA Subset-074-2, FFFIS STM 

Test cases document2 [12] 

STM-testien määrittely. Tämä ei vaikuta 

ERTMS:n käyttöönottoon muutoin kuin 
STM:n osalta.  

Application guide for the ERTMS 

trackside approval, v1.0 [13] 

Ohjeistus radanvarren ERTMS-järjestelmän 

hyväksynnän hakemiselle ERAlta. Sisältää 
kuvauksen hakuprosessista ja ohjeita kos-
kien hakemuksen sisältöä.   

ERA Subset-076-7, Scope of the 
test specifications2 [12] 

Tämä dokumentti määrittelee muussa 
Subset-076 osiossa määritettyjen testien 
kattavuuden. Tämä käsittää vain ERTMS-

veturilaitteiden testauksen. Tämä doku-
mentti ei ole merkittävästi hyödynnettävissä 
ERTMS:n käyttöönottotarkastuksessa. 

ERA Subset-076-5-2, Test cases 
related to features2 [12] 

ERTMS/ETCS-veturilaitteen toiminnalliset 
testimääritykset. Tämä dokumentti ei ole 
merkittävästi hyödynnettävissä ERTMS:n 

käyttöönottotarkastuksessa. 

ERA Subset-076-6-3, Test se-

quences2 [12] 

ERTMS/ETCS-veturilaitteen testisekvenssit. 

Tämä dokumentti ei ole merkittävästi hyö-
dynnettävissä ERTMS:n käyttöönottotarkas-
tuksessa. 
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Julkaisu/ohje Merkitys käyttöönottotarkastuksen kannalta 

ERA Subset-085, Test specifica-
tion for Eurobalise FFFIS2 [12] 

ERTMS/ETCS-baliisin testimääritykset. Tämä 
dokumentti ei ole merkittävästi hyödynnet-

tävissä ERTMS:n käyttöönottotarkastuk-
sessa.  

ERA Subset-110, Interoperability 

Test Guidelines v.3.4.02 [12] 

ERTMS-yhteensovituslaboratorion suuntavii-

vat. 

ERA Subset-111, Interoperability 
Test Environment Definition2 

[12] 

ERTMS-yhteensovituslaboratorion alustan 
määrittely 

ERA Subset-112, Basics for In-
teroperability Test Scenario 

Specifications v.3.4.02 [12] 

ERTMS-yhteensovituslaboratorion testien 
määrittely 
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2 Käyttöönottotarkastus (nykyinen) 

2.1  Käyttöönottotarkastusprosessi  

Tässä selvityksessä arvioidulla käyttöönottotarkastusprosessilla tarkoitetaan Väy-

läviraston turvalaitejärjestelmän tilaajan roolissa tekemää varmennustarkastusta. 
Tämä on siis varmennustarkastus, joka tehdään turvalaitetoimittajan omien tar-
kastusten lisäksi. Käyttöönottotarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että turva-

laitejärjestelmä on suunniteltu ja toimii tarkoituksenmukaisella tavalla Suomen tur-
valaitevaatimusten ja liikenteellisten käytäntöjen mukaisesti. 

Käyttöönottotarkastusprosessi käsittää nykyisellään seuraavat vaiheet [4]: 

1. Suunnittelu ja valmistelu 
2. Analysointi 
3. Määrittely 

4. Tehdastestaus (FAT) 
5. Systeemi-integrointitestaus (SIT) 
6. Käyttöönottotestaus (SAT) 

7. Raportointi. 
 

Vaiheet suoritetaan yo. järjestyksessä ja siirtyminen vaiheesta toiseen on mahdol-

lista vasta, kun edellinen vaihe on suoritettu loppuun. Prosessin lisäksi ohje mää-
rittää tilaajan, laitetoimittajan ja käyttöönottotarkastajan tehtävät. Käyttöönotto-
prosessi on näin määriteltynä laajempi kokonaisuus kuin pelkkä käyttöönottovaihe 

ennen liikenteelle luovutusta.  

2.2  Käyttöönottotarkastajan rooli 

Käyttöönottotarkastajan tehtävät ja vastuut vaihtelevat turvalaitemuutoksesta riip-

puen tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen tehtävät ja vastuut ovat kuitenkin seuraa-
vat: 

• Vaatimustenmukaisuuden varmistus 
• Suunnitelmien analysointi 

• Käyttöönottovaiheistuksen suunnittelu ja yhteensovitus 

• FAT-, SIT- ja SAT-vaiheiden tarkastusten täydentävien testien suunnittelu 
ja suoritus 

• Käyttöohjeen päivitys 

• Käyttöönottolausunnon laatiminen 
 

Käyttöönottotarkastusprojektissa työn suunnittelu ja yhteensovitus sidosryhmien 

kanssa on keskeistä. Projektiorganisaation roolit ovat projektipäällikkö, vastaava 
tarkastaja ja avustava tarkastaja. Laajemmissa projekteissa on lisäksi järjestelmä-
tarkastaja ja suunnitelmatarkastaja [10]. ERTMS:n myötä ohje on päivitettävä mm. 

tehtävien osaamisvaatimusten ja kyberturvallisuusvaatimusten varmentamisen 
osalta.  



Väyläviraston julkaisuja 25/2022 17 
 

 

 
 

2.3  Tarkastusohjeet 

Turvalaitteiden ja JKV-järjestelmän käyttöönottotarkastusohjeita on määritelty 
RATO:n osissa 6 ja 10. Nämä kohdat on listattu ja arvioitu liitteessä 1. 

2.4  ERAn hyväksyntäprosessi (One-Stop Shop) 

Eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) yhteentoimivuu-
den takaamiseksi koko Euroopan unionin alueella on tarpeen järjestelmän ja sen 

osajärjestelmien yhtenäinen hyväksyntäprosessi.  

Neljännen rautatiepaketin mukaan ERA on vastuussa turvallisuustodistusten, rau-
tatiekaluston lupien myöntämisestä ja ERTMS:n radanvarren ratkaisujen hyväksy-

misestä eli uuden yhteentoimivuusdirektiivin soveltamisesta.  

ERA on kehittänyt tähän ”One-Stop Shop”- eli OSS-järjestelmän, jonka kautta 
kaikki EU-alueella rakennettaviin ERTMS-järjestelmään liittyvät hakemukset käsi-

tellään. Tämä koskee sekä liikkuvaa kalustoa että radanvarsilaitteita. 

ERTMS-ratalaitteiden hyväksyntään liittyen ERA on valmistellut soveltamisoppaan 
Application guide for the ERTMS trackside approval v.1.0, jonka liitteenä on toi-

mintojen ja yhteentoimivuuden mahdollisten ongelmien luettelo Template for func-
tions and issues v.2.1 [14].  

ERAlle toimitettavassa hakemuksessa on kuvattava muun muassa rakennettavan 

järjestelmän testaussuunnitelma ja vaiheistus. Tavoitteena on, että tekninen rat-
kaisu olisi selkeästi ja kattavasti havainnollistettu hakemuksessa, jotta ratkaisun 
voidaan osoittaa täyttävän OHM YTE:n vaatimukset.  

Testistrategian ja testisuunnitelman tulee kattaa olennaiset testivaiheet (laborato-
riotestaus ja testaus kentällä) sisältäen vastuulliset osapuolet, testiympäristön ku-
vauksen, testien tavoitteet ja vaiheistuksen. 

Hakemukseen tulee sisällyttää myös kansalliset suunnitteluohjeet mm. Ratatekni-
set ohjeet (RATO) osa 22 ERTMS/ETCS ja käyttösäännöt.  

2.5  Katsaus Ruotsin tarkastuskäytäntöihin 

Ruotsissa on jo käyttöönotettu ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmiä neljällä radalla 
(Ådals-, Botnia-, Haparanda- ja Västerdalsbanan), ja koko rataverkon 
ERTMS/ETCS-järjestelmän rakentaminen on suunniteltu ulottuvan vuoteen 2035 

saakka. Laitetoimittajat ovat olleet vahvasti mukana järjestelmän kehityksessä, 
testauksessa ja käyttöönotossa. Käyttöönoton kannalta vaatimukset ja ohjeet 
koostuvat pääosin vaatimuskokoelmasta (SRS), käyttösäännöistä ja rajapintamää-

rityksistä sekä tarkastus- ja hyväksyntäohjeista. Suunnitelmien ja konfiguraatioi-
den tarkastamiseen panostetaan paljon, mikä vähentää virheitä varsinaisessa käyt-
töönottotarkastuksessa. Tarkastukselle on kansalliset ohjeet, ja pääosin kokemuk-

siin perustuvat pätevyydet myöntää Ruotsin liikennevirasto Trafikverket. Ruotsin 
tarkastusohjeistus on ollut pohjana koekäyttöohjeelle [10]. 
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Trafikverket on tilannut ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmien käyttöönottoon erilli-

sen riippumattoman käyttöönottotarkastuksen, jonka tehtävänä on mm. vaatimus-
tenmukaisuuden varmentaminen, hyväksyntäprosessin varmentaminen ja laitetoi-
mittajan testien katselmointi sekä täydentävien testien suunnittelu ja suoritus. 

Tämä käytäntö on osoittautunut tärkeäksi etenkin eri laitetoimittajien yhteentoimi-
vuuden ja testien kattavuuden varmistamiseksi. Riippumattoman tarkastajan teh-
täviin on kuulunut erityisesti monimutkaisten testien suunnittelu ja toteutus. 

Ruotsissa ei ole varsinaista yhtä kansallista ERTMS/ETCS-testilaboratoriota, vaan 
testaukset tehdään laitetoimittajien laboratorioissa, jotka poikkeavat toisistaan 
sekä simuloitujen järjestelmien että testimenetelmien suhteen. Testitulokset ra-

portoidaan kuitenkin yhteiseen järjestelmään. Laboratoriossa tehtyjen testien mit-
taustulokset ovat pitkälti vastanneet todellisia tilanteita, mikä on voitu todentaa, 
joten testiympäristön on arvioitu olleen riittävän kattava.  

Testien suunnittelu ja vaatimustenmukaisuuden varmentaminen on vaatinut pe-
rehtymistä suureen määrään tietoa. Tämän lisäksi kattavat testisuunnitelmat ja 
raportit ovat kasvattaneet dokumentaation määrän hyvin suureksi, mikä on koettu 

osittain haastavaksi. Toinen haaste on ollut versionhallinta sekä eri aikoina tulleet 
korjaukset testauksen kohteena oleviin järjestelmiin. Laitetoimittajan toteutus ei 
ole näkynyt testaajille sellaisella tarkkuudella, että testaaja olisi aina voinut tunnis-
taa poikkeaman tason laitteistoarkkitehtuurissa. Alankomaiden mallin (kohta 2.6 ) 

mukainen vastuun ja vaatimusten jako (GA-SA) voisi selkeyttää testaamista ja tu-
losten tulkintaa. Kaiken kaikkiaan tämä riippumaton testauskäytäntö on osoittau-
tunut erittäin hyödylliseksi, ja käytäntöä on päätetty jatkaa tulevina vuosina.   

2.6   Katsaus Alankomaiden ERTMS-
hankintamalliin 

ERTMS on käytössä Alankomaissa usealla rataosalla, ja ensimmäinen tason 2 ra-
taosa on otettu käyttöön jo vuonna 2007, mutta merkittäviä ERTMS:n käyttöönot-
toja ei ole ollut vuoden 2012 jälkeen [15]. Tavoite on, että koko rataverkko on 

päivitetty radiopohjaiseen ERTMS-kulunvalvontaan vuoteen 2050 mennessä. Tällä 
hetkellä useampi insinööritoimisto on mukana ERTMS-järjestelmän toteutuksen 
suunnittelussa, jonka on arvioitu kestävän vuoteen 2030 saakka.  

Alankomaissa turvalaiteprojektien vastuujako on erilainen verrattuna muihin Eu-
roopan maihin. Alankomaiden mallissa turvalaitejärjestelmän arkkitehtuurin koh-
deriippuvainen osuus (SA – Specific Application) on vastuutettu erillisellä toimek-

siannolla insinööritoimistolle, ja vain yleinen osuus (Kuva 1, GP – Generic Product 
ja GA – Generic Application) on täysin turvalaitetoimittajan vastuulla. Yleensä lai-
tetoimittaja vastaa näistä kaikista tasoista. Tämä malli on ollut Alankomaissa käy-

tössä jo pitkään.   

Tässä mallissa on monia hyötyjä. Kun projektikohtainen osuus eriytetään, se voi-
daan kilpailuttaa erikseen, jolloin se myös tulee määriteltyä ja ohjeistettua tarkasti 

ja yleispätevästi. Näin voidaan jakaa osaamista markkinoilla ja varmistua resurs-
sien saatavuudesta olematta riippuvaisia yhdestä palveluntarjoajasta. Tämä jako 
on järkevä myös siinä mielessä, että paikallisosaamista vaativat tehtävät voidaan 

tehdä samoilla resursseilla usealle eri laitetoimittajille. 
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Haasteena mallissa on suurempi satsaus alkuvaiheen määrittelyihin ja suunnitteli-

joiden osaamisen kartuttaminen. Tämä vaatii myös laitetoimittajalta muutosta, 
koska järjestelmä täytyy suunnitella uuden jaottelun mukaiseksi.  

Testaamisen ja käyttöönoton kannalta Alankomaiden mallissa on hyviä ja huonoja 

puolia. Selkeät yksiselitteiset vaatimukset ja yhtenäinen toiminta eri laitetoimitta-
jien kesken yleisen sovellustason osalta helpottavat testaamista. Lisäksi resursoin-
nin saatavuus voidaan helpommin varmistaa myös testaamisen ja käyttöönoton 

osalta. Toisaalta järjestelmän toteutuksen ja vastuiden jakaminen useamman toi-
mijan kesken vaatii luultavasti kattavamman ja vaiheistetumman testauksen. Poik-
keamien ilmetessä voi rajatapauksissa olla vaikea osoittaa yksiselitteisesti vastuu-

jako. Esimerkiksi voidaan ottaa tilanne, jossa toiminnassa olisi korjattavaa tilanteen 
molemmilla osapuolilla. 

 

Kuva 1. Turvalaitejärjestelmän ohjelmistorakenteen tasot [16]. 
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3 ERTMS/ETCS-junakulunvalvonta 

3.1  Toiminnallinen kuvaus  

ERTMS/ETCS:stä on saatavilla paljon tietoa verkosta (mm. ERAn sivuilta), minkä 

vuoksi tässä esitellään muutokset tiivistetysti ja käyttöönottotarkastuksen kannalta 
merkittävin osin. Yksityiskohtaisempi kuvaus ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmästä 
löytyy dokumentista ERA subset 26, Chapter 2: ERTMS Basic System Description 

[12]. Kun kansalliset määritykset ja ohjeistukset valmistuvat, ovat myös ne hyvä 
lähde toiminnalliseen kuvaukseen.  

ERTMS/ETCS-tason 2 kulunvalvontajärjestelmän merkittävin muutos JKV:hen ver-

rattuna on ajolupatiedon siirtyminen näkyvistä opasteista kuljettajan paneeliin. 
Ajolupatietojen välitys veturille ja kuljettajalle JKV:ssa on esitetty Kuva 2, ja vas-
taava toiminta ERTMS/ETCS-tasolla 2 on esitetty Kuva 3. ERTMS/ETCS-tasolla 3 

ajolupa välitetään radiosuojastuskeskus RBC:ltä veturilaitteelle samalla tavalla, 
mutta kulkutietä ei varmisteta pelkästään asetinlaitteella ja ratalaitteilla, vaan se 
tehdään myös muiden alueella olevien junien tietojen perusteella. Välimallina on 

hybrid-taso 3 (HL3), joka tarvittaessa voi turvata ajoluvan asetinlaitteen vapaa-
naolon valvonnalla, mutta junan ominaisuuksien riittäessä (tärkeimpänä TIMS) 
myös muiden junien tietojen perusteella. ERTMS/ETCS-taso 3 ja osittain hybrid-

taso 3 mahdollistaa muuttuvan suojavälin, joka mahdollistaa vielä tiheämmän ju-
nien vuorovälin.   

ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmä on jatkuvatoiminen kulunvalvontajärjestelmä, 

jossa junaliikenne turvataan varmistamalla junalle kulkutie, jonka jälkeen järjes-
telmä välittää ajoluvan veturille. Veturilaitteisto (OBU – On-board Unit) varmistaa, 
että ajolupaa noudatetaan ja että se on kyseiselle veturille tarkoitettu ja ajantasai-

nen.  

Kauko-ohjaus (CTC)

Radanvarren laitteisto
-sanomatiedot
(sis. infratietoja)

Baliisit

Asetinlaite (IXL)
-kulkutietiedot

Veturi
-veturin tiedot

Opastimet

Vaihteet

JKV

Kuljettaja

kulkutiepyyntö

kulkutien varmistaminen ja valvonta

ohjaustoiminnot

 

Kuva 2. Junan kulunvalvontatietojen käsittely ja välitys, nykytila. 
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Kauko-ohjaus (CTC)

Radanvarren laitteisto

Asetinlaite (IXL)
-kulkutietiedot

Veturi
-veturitiedot

opastimet

vaihteet
OBU

kuljettaja

kulkutiepyyntö

kulkutien varmistaminen ja valvonta

RBC
-infratiedot
-sanomatiedot

ajoluvan (MA) 
muodostaminen

Radio-
verkko

paikannusbaliisit

Avaintenhallintapalvelin (KMS)

 

Kuva 3. Junan kulunvalvontatietojen käsittely ja välitys, ERTMS/ETCS-taso 2.  

Kuva 2 ja Kuva 3 kaaviot on selkeyden vuoksi yksinkertaistettu, eivätkä ne sisällä 
kaikkia mahdollisia toiminnallisuuksia, esim. asetinlaitteen kulkutieautomatiikkaa ja 

tilapäisiä nopeusrajoitustoiminnallisuuksia. 

3.2  Ajoluvan muodostaminen ja välittäminen  

ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmän käyttöönoton tuoma merkittävin toiminnallinen 

muutos on ajolupa. Ajolupa välitetään veturille, jossa tieto turvatusta ajoluvasta 
näytetään kuljettajalle, eikä näin ollen opastimille ole enää tarvetta. Tästä toimin-
nallisuudesta vastaavat pääosin radiosuojastuskeskus (RBC) ja veturilaitteisto.  

Ajolupa voidaan välittää veturille vasta, kun asetinlaite on turvannut kulkutien ja 
junan sijainti on tiedossa. Ajolupa välitetään viestillä 3 (erityistilanteissa viestillä 9 
tai 33), joka sisältää ajolupatiedot paketissa 15. Kiinteä nopeusprofiili ja kaltevuus-

profiili annetaan paketeissa 27 ja 21. Ajolupaa voidaan täydentää lisäksi valinnai-
silla paketeilla mm. tilapäisillä nopeusrajoituksilla.  

Ajolupa sisältää seuraavat tiedot: 

• ajoluvan ositusmäärä (Näitä on enintään 5. Ajolupa voidaan antaa yhtenä 
tai useampana osana.) 

• ajastintietoja (käyttö tulee riippumaan kansallisista valinnoista) 
o osuusajastin (Section Timer)  
o loppuosuuden ajastin 

o päätepisteen nopeusrajoituksen ajastin 
o ohiajovaran ajastin 

• kiinteä nopeusprofiili 
• kaltevuusprofiili. 

 

Ajoluvan pituutta voidaan lyhentää, jolloin RBC pyytää lyhentämistä veturilta, joka 
voi hylätä tai hyväksyä pyynnön. 
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Osuuksien ja ajastimien lisäksi ajolupaan voidaan määritellä suojattava kohta 

(engl. Danger point). ERTMS-määritys sallii näiden eri menetelmien käytön saman-
aikaisesti, jolloin veturijärjestelmä seuraa ensin ohiajovaran toteutumista ajasti-
milla ja ajastimien ajan loppuessa varmistaa suojattavan kohdan.  

Ajolupa näkyy kuljettajalle DMI-näytöllä, josta alla esimerkki (Kuva 4). Keskellä 
oleva graafinen nopeusmittari näyttää mm. tilannenopeuden sekä suurimman sal-
litun nopeuden. Oikeanpuoleinen näkymän on suunnittelualue, jossa näkyy ajolu-

van pituustietoja metriasteikolla. Kuvan 4 DMI-näytön näkymä ja toiminta on mää-
ritelty ERAn B3 R2 -spesifikaatiossa ERA_ERTMS_015560.  

 

Kuva 4. Kuljettajan näkymä DMI-näytöllä täysvalvontatilassa.  

3.2.1  Laitteet ja järjestelmät 

Uuteen ERTMS-tekniikkaan siirryttäessä perinteisenä pysyvät järjestelmät ovat 

asetinlaite ja raiteen vapaanaolon valvonta. Myös näihin liittyvät toiminnallisuudet 
säilyvät pitkälti samanlaisina. Raiteisto ja raiteiston elementit säilyvät myös.  

Uudet laitteet ja järjestelmät: 

• radiosuojastuskeskus (RBC) 
• avaintenhallintapalvelin (KMS) 

• radioverkko (FRMCS) 

• veturilaitteisto (OBU – On-Board unit)  
• ETCS:n ohjaamattomat eli passiiviset (eng. Fixed) paikannusbaliisit, 

sekä mm. tasonvaihto- ja vaihtotyöalueen rajaavat baliisit 

• ajolupamerkit (markerboard). 
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Poistuvat laitteet ja järjestelmät: 

• pää- ja esiopastin (saatetaan jättää vikatilanteita varten varajärjestel-
mäksi, mutta eivät ole välttämättömiä) 

• JKV-baliisit sekä niiden ohjausjärjestelmät 
• raideopastimet, mutta riippuen valittavasta vaihtotyöratkaisusta raide-

opastimia saatetaan tarvita jatkossakin 

• veturin JKV-laitteet. 
 

Säilyvät järjestelmät: 

• asetinlaite 

• raideosuuksien vapaanaolon valvonta 
o raidevirtapiirit 
o akselinlaskenta 

• vaihteet ja raiteisto. 
 

Toiminnallisuudet, joiden osalta nykyinen toiminnallisuus säilyy: 

• kulkutiet ja kulkuteiden varmistaminen (FAT, SIT, SAT) 
• vaihteiden tarkastus. 

 

3.3  Turvallisuuskriittiset toiminnallisuudet 

ERTMS-järjestelmän perustoiminnallisuus on turvallisen nopeuden ja etäisyyden 
näyttäminen kuljettajalle sekä tarvittaessa veturilaitteiston pakottaminen noudat-

tamaan turvallista nopeutta (ERAn vaatimuseritelmä osa 88) [12]. Tämän perus-
toiminnallisuuden toteuttaa siihen vaikuttavat lukuiset osajärjestelmät ja toimin-
nallisuudet sekä niiden laadukas ja standardinmukainen määrittely, suunnittelu, 

toteutus, tarkastus ja kelpoistaminen. UNISIG on tehnyt ERTMS-järjestelmälle ylei-
sellä tasolla turvallisuusanalyysin, jossa on huomioitu sekä radanvarren turvalaite-
järjestelmien että veturilaitteiston vaaratilanteet.  

Käyttöönottotarkastuksen kannalta turvallisuusanalyysi auttaa ymmärtämään 
ERTMS-järjestelmän teknisten osajärjestelmien vaikutusta turvallisuuteen, ja tästä 
tarkastelusta erityisesti projektoinnista ja asetinlaitteesta johtuvat vaaratekijät on 

hyvä huomioida. Keskeiset käyttöönottotarkastuksissa huomioitavat tekijät on lis-
tattu alle, mutta tästä olisi tarpeellista tehdä perusteellisempi arviointi sekä vaaro-
jen että niiden vaikutusten osalta, jotta ne tunnistettaisiin ja ymmärrettäisiin käyt-

töönottotarkastuksessa.  

• Projektoinnin virheestä johtuva virheellinen tieto radanvarren järjes-
telmissä: järjestelmätieto, ajolupatieto, baliisien linkitystieto. Tämä voi 

johtaa virheelliseen baliisisijoitteluun, sanomatietoon tai virheelliseen 
yksikön paikannustietoon. (ENG-1a ja b). 

• Projektoinnin virheestä johtuva virheellinen tieto veturilaitteistossa 
(ENG-2) 

• Projektoinnin virheestä johtuva virheellinen tieto junan pysyväismuis-
tiin (ENG-3) 

• Asetinlaitteen virheellisestä toiminnasta johtuva väärä kulkutietieto 
(EXT-1) 

• Lähtötiedoissa annettu virheellinen junatieto projektoinnille (EXT-2) 
• Vika hätäviestin lähettämisessä (EXT-3) 
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• Virheellinen kaltevuusprofiili (TRACK-1) 
• Virheellinen keli- tai kitkatieto (TRACK-2) 

• Virheellinen ajolupatieto RBC:ltä (TRACK-4) 

• Virheellinen järjestelmätieto (TRACK-5) 
• Virheellinen tasotieto (tasonvaihto) (TRACK-6). 
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4 ERTMS-järjestelmän 
käyttöönottotarkastus ja testaus 

4.1  ERTMS-järjestelmän 
käyttöönottotarkastuksen rooli 

ERTMS-käyttöönottotarkastuksen lopullisia tehtäviä on vielä aikaista lyödä luk-

koon, sillä niihin vaikuttaa kansallisten ERTMS-määrittelyiden kehitys. Kansalliset 
ERTMS-määrittelyt viimeistellään pilottiratahankkeen myötä tämän hetken arvion 
mukaan vuonna 2027. 

Käyttöönottotarkastajan nykyohjeistuksen mukainen rooli kattaa turvalaitehank-
keen kaikki eri vaiheet ja mahdollistaa perusteellisen tarkastuksen, joka on myös 
riippumaton suunnittelusta ja laitetoimittajasta. Osaltaan tämä rooli myös tukee 

osaamisen kehitystä ja yhtenevämpiä toteutuksia. Laitetoimittajista riippumatto-
man käyttöönottotarkastuksen rooli korostuu erityisesti ERTMS:n kehityksen alku-
vaiheessa.  

Lähtökohtana tälle tarkastelulle on, että nykyiset käyttöönottotarkastajan perus-
tehtävät säilyvät. Nämä ovat:  

• vaatimustenmukaisuuden varmistus 
• suunnitelmien analysointi 

• käyttöönottovaiheistuksen suunnittelu ja yhteensovitus 

• FAT-, SIT- ja SAT-vaiheiden tarkastusten täydentävien testien suun-
nittelu ja suoritus 

• käyttöohjeen päivitys 

• käyttöönottolausunnon laatiminen. 
 

Näistä perustehtävissä korostuvat etenkin analysointi ja laboratoriossa tehtävät 

tehdastestit. Näiden tehtävien lisäksi käyttöönottotarkastajalla voisi olla rooli myös 
projektikohtaisen konfiguraation tarkastamisessa sekä yhteensopivuustestauk-
sissa.  
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4.2  ERTMS-käyttöönottotarkastusohjeet 

ERTMS-järjestelmän tarkastusohjeista on tehty alustava luonnos alla oleviin taulu-
koihin. Näiden lisäksi tarvitaan ohjeet turvalaitesuunnitelmien analysointiin ja sa-

nomien tarkastamiseen.  

Taulukko 3. Luonnos tarkastusohjeista (alustava). 

# Ohjeteksti 

1 Turvalaitteen ja radiosuojastuskeskuksen käyttöönotto on suunniteltava ja 
vaiheistettava siten, että turvalaite on pois käytöstä mahdollisimman ly-
hyen ajan. 

2 Ennen turvalaitteen käyttöönoton alkamista on tarkastettava ja dokumen-
toitava, että turvalaitteen sijainti täyttää sille asetetut vaatimukset. 

3 Uuden turvalaitteen ja radiosuojastuskeskuksen käyttöönoton yhteydessä 
on tarkastettava ja dokumentoitava seuraavat asiat: 

4 - Tietokoneasetinlaitteen ja radiosuojastuskeskuksen toiminta vas-
taa niihin kohdistettuja vaatimuksia. 

5 - Tietokoneasetinlaite ja radiosuojastuskeskuksen käyttöliittymä vas-
taa niihin kohdistettuja vaatimuksia. 

6 - Tietokoneasetinlaitteen, radiosuojastuskeskuksen ja veturilaitteis-
ton välisen tiedonsiirron oikean toiminnan tarkastaminen. 

7 - Turvalaitoksen virransyötön katkaisevien Hätä seis -painikkeiden ja 
maavian valvonnan toiminnan tarkastaminen. 

8 - Turvalaitejärjestelmien ja radiosuojastuskeskuksen välisten järjes-
telmärajapintojen toiminnan tarkastaminen. 

9 Turvalaitoksen ja radiosuojastuskeskuksen perustoimintojen tarkastamista 
varten on tehtävä suunnitelma, jonka mukaisesti perustoiminnot tarkaste-

taan ja dokumentoidaan kaikkien toimintojen ja turvalaitteiden osalta. Pe-
rustoimintojen tarkastamisen suunnitelmassa on huomioitava turvalaitok-
sen, radiosuojastuskeskuksen ja niiden ohjelmiston rakenne. Perustoimin-

tojen tarkastamisen laajuutta voidaan pienentää, jos turvalaitoksen ja sen 
ohjelmiston rakenne varmistaa tietyn toiminnon tai turvalaitteen toimivan 
täysin samalla tavoin erilaisissa tilanteissa. 

10 Asetinlaitteen ja radiosuojastuskeskuksen perustoiminnat tulee testata la-
boratorioympäristössä oikealla asetinlaitteella ja asennettuna lopullisessa 

ympäristössä.    
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# Ohjeteksti 

11 Asetinlaitteen ja radiosuojastuskeskuksen perustoiminnot tulee tarkastaa 
yhteensovitustestiympäristössä. 

12 Asetinlaitteen ja radiosuojastuskeskuksen perustoimintojen tarkastamisen 
yhteydessä on tarkastettava ja dokumentoitava vähintään seuraavat kysei-
sen järjestelmän logiikkaan liittyvät asiat: 

13 - Ajolupien vaatimustenmukainen toiminta normaali- ja poikkeustilan-
teissa 

14 - Siirtymät toisen radiosuojastuskeskuksen ohjaukseen 

15 - Tasonvaihdot 

16 - Kulkuteiden perus-, lukitus- ja valvontaehtojen toiminta sekä näitä 
vastaavien ajolupien muodostaminen 

17 - Kulkuteiden purkautuminen, peruuttaminen ja purkaminen sekä 
näitä vastaavien ajolupien toiminta 

18 - Kulkuteiden automaattinen toiminta 

19 - Raideosuuksien toiminta 

20 - Raideopastimien toiminta 

21 - Turvalaitokseen liitettyjen vaihteiden ja keskitettyjen raiteensulku-
jen sekä pysäytyslaitteiden toiminta 

22 - Linjan ja linjavaihteiden toiminta 

23 - Paikallisluparyhmien paikallislupaehtojen ja avainsalpalaitteiden 
avainsalpalupaehtojen toiminta 

24 - Turvalaitokseen kytketyn varoituslaitoksen toiminta 

25 - Käyttöliittymän komennot ja ilmaisut 

26 Turvalaitokseen liittyvistä ulkolaitteista ja niiden toiminnoista on tarkastet-
tava ja dokumentoitava vähintään: 

27 - Turvalaitteisiin merkityt tunnukset ja niiden vastaavuus käyttöliitty-
mässä esitettyihin tunnuksiin 

28 - Vaihteiden toiminta 

29 - Raidevirtapiirien toiminta 
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# Ohjeteksti 

30 - Akselinlaskijoiden ja niillä toteutettujen raideosuuksien toiminta 

31 - Baliisien asennus ja sijainti 

32 - Paikannusbaliisien vakiosanomien tarkastus 

33 - Ohjattujen baliisien kaapeloinnin ja ohjauslaitteiden tarkastus 

34 Tarkastusajo on tehtävä kaikissa toimintatiloissa, joita on suunniteltu käy-
tettävän rataosalla. 

35 Tarkastusajo on tehtävä tulkitsemalla tarkastusajossa käytettävän yksikön 
DMI-näyttöä. Tarkastusajossa tehdyt tarkastukset on dokumentoitava ja 
tarkastusajossa käytetyn yksikön rekisteröintilaitteen tiedot tarkastusajosta 

on tallennettava. 

36 Tarkastusajossa esiin tulevat baliisiviat on korjattava ja niiden poistuminen 
on varmistettava. 

37 Tarkastusajossa on tarkastettava ajoluvan päätepisteen (EoA ja LoA) ohit-
tamisen jälkeen sallitun nopeuden, tavoitenopeuden, tavoite-etäisyyden, 
valvontanopeuden sekä teksti-informaation oikeellisuus ajolupaan, varmis-
tettuun kulkutiehen ja käytetyn raiteen nopeusrajoituksiin nähden. 

38 Tarkastusajossa on tarkastettava seuraavien toiminnallisuuksien oikea toi-
minta 

39 - Tehtävän aloitus 

40 - ATAF-toiminnallisuus 

41 - TAF-toiminnallisuus 

42 - Tasonvaihto 

43 - Valvonnan siirtyminen toiseen radiosuojastuskeskukseen 

44 - Toimintatilojen muutokset 

45 - Ehdollinen hätäjarrutus 

46 - Tilapäiset nopeusrajoitukset 

47 Ajoluville määriteltyjen ajastimien toiminta ja ajastus on tarkastettava. 

48 Tarkastusajossa on tarkistettava baliisien sijainnin oikeellisuus. 
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# Ohjeteksti 

49 Yksikön luottamusvälin muutoksen oikea toiminta on tarkastettava jokaisen 
paikannusbaliisin kohdalla. 

50 Ajoluvan ajastimien ja luottamusvälien tarkastaminen voidaan suorittaa 
varjotilassa. 

51 Sallittu nopeus on tarkastettava, kun sallittu nopeus muuttuu muulloin kuin 
jarrutuskäyrän laskennan ohjaamana: 

52 - Sallittu nopeus vastaa raiteen, jolla yksikkö liikkuu, suurinta no-
peutta. 

53 - Sallittu nopeus vastaa vaihteen nopeusrajoitusta varmistetun kulku-
tien mukaisesti. 

54 - Sallittu nopeus vastaa käytettävien junatietojen mukaisesti kyseisen 
kohdan kaikkia junia koskevaa nopeusrajoitusta, kaarteesta johtu-
vaa nopeusrajoitusta, junakohtaista nopeusrajoitusta tai junan no-

peutta muuttavaa nopeusrajoitusta. 

55 - Vaihdealueen nopeusrajoituksen alku- ja päätekohta sijaitsee oi-
kein. 

56 - Nopeusrajoituksen alku- ja päätekohta sijaitsee oikein. 

57 Rajapisteen ylittämisen jälkeen on tarkastettava, että veturilaite siirtyy ra-
japisteen takana olevaa aluetta vastaavaan tilaan. 

58 Seuraavat tarkastukset on tehtävä edellä kuvattujen tarkastusten lisäksi ta-
voitepisteen ollessa ajoluvan päätekohta (EoA tai LoA): 

59 - Tavoite-etäisyys on oltava ajolupamerkin sijainnin mukainen. 

60 - Valvontanopeus on ajoluvan valvontanopeuden mukainen.  

61 Vaihtotyöalueiden sijainti ja toiminnallisuus on tarkastettava. 

62 Laitetoimittajakohtaiset muut toiminnallisuustarkastukset, kuten Trusted 
Arean tilatiedon eheys.  

 

4.2.1  Avaintenhallinta 

Junan ja ratalaitteiston välinen kommunikaatio tapahtuu hyödyntäen langatonta 
radiotietä, joka on oletusarvoisesti avoin ja suojaton. Tämän johdosta välitettyjen 

viestien eheys ja autenttisuus varmistetaan käyttämällä viestin todennuskoodia 
(MAC, Message authentication code). MAC:n toteuttamista varten tarvitaan kom-
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munikointiosapuolille jaettu avain KMAC. KMAC-avaimia luodaan ja poistetaan jär-

jestelmän käytön aikana, ja avaimen luonnista vastaa avaintenhallintakeskus 
(KMC).  

Jotta KMAC voidaan välittää turvallisesti sekä RBC:lle, että veturilaitteistolle on 

kommunikaatioyhteys salattava. Tämän takaamiseksi RBC, veturilaitteisto ja KMC 
hyödyntävät yhteyden suojaamisessa standardoitua TLS-protokollaa, joka ei ole 
riippuvainen siirtotien turvallisuudesta. TLS-protokolla nojaa julkisen avaimen jär-

jestelmään (PKI), jossa kommunikointiosapuolilla on ulkopuolisen tahon varmis-
tama julkinen avain. Varmennuksessa ulkopuolinen taho luo sertifikaatin, joka pi-
tää sisällään julkisen avaimen, avaimen omistajan (laitteen) identiteetin sekä ser-

tifikaatin voimassaoloajan. Julkinen avain on nimensä mukaisesti julkinen, mutta 
siihen liittyy aina myös salainen avain, joka on vain avaimen omistajan tiedossa. 
Julkisella avaimella salattuja viestejä voi avata ainoastaan siihen liittyvällä salaisella 

avaimella, joten on tärkeää varmistua, että salaiseen avaimeen eivät asiattomat 
pääse käsiksi. 

TLS protokollassa viestit salataan käyttäen yhteysavainta, joka on kommunikoijien 

välillä jaettu yhteinen salausavain. Julkisen avaimen järjestelmän käyttämää asym-
metristä salausta hyödynnetään TLS-protokollassa tämän yhteysavaimen vaihta-
miseen. Yhteysavaimen luonnin ja vaihtamisen jälkeen viestintä laitteiden välillä 
tapahtuu käyttämällä tätä yhteysavainta. Yhteysavain on kertakäyttöinen ja luo-

daan aina, kun uusi TLS-yhteys muodostetaan. Verkon yli tapahtuva avaintenhal-
linta on määritelty tarkemmin ERAn vaatimuseritelmässä 137 [12]. 

Avaimet voidaan myös vaihtaa verkon käyttämisen sijaan esimerkiksi USB-tikulla. 

Tämä offline-avainten hallinta on tarkemmin kuvattu ERAn vaatimuseritelmässä 
114 [12]. 

4.2.2  Käyttöönoton tehtävät avaintenhallinnassa 

Järjestelmässä on siis käytössä kolmenlaisia avaimia: 

1) KMAC-avain, jolla varmistetaan viestin eheys ja lähde, josta se tulee.  
2) Julkisen avaimen järjestelmän mukaiset julkinen ja salainen avain, joilla muo-

dostetaan TLS-protokollapohjainen suojattu yhteys.  
3) Yhteysavain, jolla TLS-viestit salataan ja joka luodaan aina suojattua yhteyttä 

muodostettaessa. 

 
Sekä KMAC- että yhteysavain ovat avaimia, joita luodaan ja poistetaan järjestel-
män käytön aikana. Käyttöönoton kannalta onkin siksi oleellista varmistaa ainoas-

taan se, että toimiva TLS-yhteys pystytään luomaan ja että KMC:n generoima 
KMAC saadaan siirrettyä RBC:lle ja että sitä pystytään hyödyntämään viestien 
eheyden ja autenttisuuden varmistamisessa veturilaitteen kanssa kommuni-

koidessa.  

Julkisen avaimen suhteen käyttöönotossa tulee varmistua, että sillä on voimassa 
oleva RailNetEuropen allekirjoittama sertifikaatti. RailNetEurope toimii tällä het-

kellä sertifikaattien myöntäjänä (CA) [17]. Tämän lisäksi on muodostamalla TLS-
yhteys KMC:lle varmistuttava siitä, että sertifioitu julkinen avain on toimiva. Itse 
sertifikaatin haku on RBC:n toimittajan vastuulla. Lisäksi on hyvä varmistua, että 
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toimittaja on suojannut järjestelmän siten, että järjestelmän salaiseen avaimeen ei 

päästä käsiksi. 

4.2.3  ERTMS-järjestelmän tuki testaustoimenpiteille 

Järjestelmän tuki testaus- ja tarkastustoimenpiteille on entistä tärkeämpää ra-

diopohjaisen ERTMS/ETCS:n myötä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestel-
mässä on tarkoituksenmukaisia käyttäjärajapintoja ja lokeja, joista järjestelmän 
tilaa voidaan luotettavasti seurata. Erityisesti tämä on tarpeen RBC:n toimintojen 

osalta. Myös kaluston (esim. DMI:n) käyttäjärajapintatoiminnot ovat tärkeitä. 

Käyttöönottotarkastuksen kannalta on tunnistettu tarve saada tilatietoja asetinlait-
teelta, radiosuojastuskeskuksesta ja veturilaitteistolta. Eri järjestelmän osista saa-

tavat käyttöönottotarkastusta tukevat tiedot on esitetty taulukossa 4. Tiedot tulisi 
olla helposti luettavissa kustakin järjestelmästä sekä tallennettuina dokumentointia 
ja myöhempää tarkastelua varten. 

Taulukko 4. Käyttöönottotarkastusta tukevat tiedot. 

Tieto Asetinlaite RBC Veturilaitteisto 

Kulkutietiedot x x  

Paikkatiedot x x x 

Infratiedot  x  

Ajolupatiedot  x x 

Sanomat  x x 

Vikatiedot x x x 

Yhteyksien tilatiedot (sis. myös 
viereiset radiosuojastuskeskukset 

RBC) 

x x x 

Toimintatila  x x 

Baliisisanomat   x 

 

4.3  Käyttöönottotarkastuksen laajuus ja painotus 

Käyttöönottotarkastuksen laajuus on arvioitava tapauskohtaisesti. Kun kokonaan 

uuteen toiminnallisuuteen perustuva turvalaitejärjestelmä otetaan käyttöön, on 
tarkastus tehtävä erittäin laaja-alaisesti. KoKoHa-testiratahankkeen myötä laa-
juutta voidaan arvioida tarkemmin, ja arviointiin vaikuttaa myös testaus-, kelpois-
tamis- ja hyväksyntäprosessit, joita ei ole vielä täysin määritelty ERTMS/ETCS-ta-

son 2 osalta. Lisäksi testiradan laitetoimittajan omat ratkaisut arkkitehtuurissa ja 
toiminnallisuuksien toteutuksessa vaikuttavat. Olisi kuitenkin tärkeää pitää käyt-
töönottotarkastusohjeistus yleisenä siltä osin, että se huomioi myös muut mahdol-

liset laitetoimittajat. Suomessa ei ole valittu Norjan mallia, jossa on vain yksi 
ERTMS/ETCS-tason 2 asetinlaite- ja RBC-toimittaja koko rataverkolle.  

Osajärjestelmien muutosten käyttöönottotarkastuksessa on arvioitava muutoksen 

laajuus. Samassa yhteydessä saatetaan vaatia mm. YTM-muutoksenhallintapro-
sessia. Pienemmissä muutoksissa käyttöönottotarkastus tulee olemaan kevyempi 
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ja muutoksesta riippuen kohdistumaan enemmän analysointiin (infraan liittyvät 

konfiguraatiomuutokset), kulkutietestauksiin (kulkutiemuutokset) tai koeajoihin.   

Turvalaitemuutoksissa turvallisuuskriittisiä toiminnallisuuksia arvioidaan, testataan 
ja kelpoistetaan toiminnallisen turvallisuuden prosessien mukaisesti. Yleisesti ot-

taen arviointi ja testaus tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kan-
nustetaan laajamittaiseen testaamisen laboratorioympäristössä. Tässä tarkastel-
tava tilaajan varmistavassa käyttöönottotarkastuksessa tulisi käyttää samaa peri-

aatetta, eli käyttöönottotarkastusprosessin määritys- ja analysointivaiheessa teh-
tävää tarkastustoimintaa olisi hyvä painottaa, sekä FAT-testaus tulisi suorittaa eri-
tyisesti sellaisten toiminnallisuuksien osalta, joita ei laajasti voida tarkastaa SIT- ja 

SAT-vaiheissa. Konfiguraation laajuuden (infratietokonfiguraatiot) ja järjestelmän 
kompleksisuuden (mm. RBC:n MA:n muodostaminen) kasvaessa ennen SAT-vai-
hetta tehtävien tarkastustenmäärä ja merkitys on kasvavat. Riippuen 

ERTMS/ETCS-tason 2 järjestelmän toiminnallisista valinnoista sekä testaus- ja kel-
poistamisprosesseista lopulliseen SAT-testausvaiheeseen voi jäädä paljon tarkas-
tettavaa. Varsinkin pilottivaiheessa ja ensimmäisissä ERTMS/ETCS-tason 2 käyt-

töönotoissa on SAT-vaihe tehtävä laajasti ja yksityiskohtaisesti, jotta mahdolliset 
alkuvaiheen puutteet havaitaan. 

4.4  ERTMS-järjestelmän käyttöönottotarkastajan 
osaaminen ja pätevyys 

Käyttöönottotarkastajan osaamis- ja pätevyysvaatimukset on määritelty Väylävi-

raston ohjeessa Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset. Oh-
jeessa myös kuvataan ne menettelyt, joilla Väylävirasto varmistaa palveluntuotta-
jiensa pätevyydet [11]. 

Käyttöönottotarkastajan rooleista ja pätevyyksistä on laadittu myös koekäyttöohje, 
jota on pilotoitu joissakin käyttöönottoprojekteissa. Ohje määrittelee turvalaitetar-
kastajan roolin lisäksi suunnitelmatarkastajan ja järjestelmätarkastajan roolit. Ohje 
käsittää turvalaitehankkeen käyttöönottotarkastuksen roolit suunnitelmavaiheesta 

projektin päättämiseen, ja se kuvaa tarkastusroolin vastuut ja tehtävät, osaamis-
vaatimukset, soveltumisvaatimukset ja riippumattomuusvaatimukset [10]. 

ERTMS-käyttöönottotarkastajan yksityiskohtaisia osaamisvaatimuksia on vielä ai-

kaista määritellä, mutta niihin sisältyy ainakin ERTMS-käyttösääntöjen, suunnitte-
luohjeiden (RATO 22) sekä kansallisten ERTMS-järjestelmävaatimusten (SRS) kat-
tava tietämys. Huomioiden tämä osaamisvaatimusten muutos koekäyttöohje on 

lähtökohtaisesti sovellettavissa ERTMS-järjestelmien käyttöönottoon, mutta sen 
päivitystarve on syytä arvioida ERTMS-testiradan ja pilottiradan käyttöönoton jäl-
keen.  

4.5  Testaus ja ERTMS-laboratorio 

ERTMS-järjestelmän radanvarren järjestelmien testauksen suunnittelua on aloi-

tettu Digiradan valmisteluvaiheessa ja sitä jatketaan hankkeen edetessä, painot-
tuen aluksi ratkaisuvalintojen verifiointiin. Testitapauksia on kehitetty kansallisesti 
monissa Euroopan maissa, ja esimerkiksi Saksassa kehitetyt testitietokannat ovat 
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julkisesti saatavilla Saksan rautatievirastolta (EBA:lta). Saksassa testien kehityk-

sessä on lähdetty käyttötilanteiden järjestelmällisestä jaottelusta, mikä on osoit-
tautunut hyväksi tavaksi hallita valtavaa testikokonaisuutta [18]. Kansallisen testi-
tietokannan kehittämisen tarvetta tulisi arvioida myös Suomessa.  

Kansallisen ERTMS-laboratorion vaihtoehtoja on selvitetty Digiradan valmisteluvai-
heessa [1]. Laboratorio toimisi simulaatio- ja testauskeskuksena, ja sitä käytettäi-
siin järjestelmän kehitykseen ja kelpoistamiseen muiden käyttötarkoitusten ohella 

(mm. kuljettajien sekä kauko-ohjaajien koulutukseen). KoKoHa-testiratahank-
keessa alustava ERTMS-laboratorio täsmennetään yhteistyössä asiantuntijoiden ja 
laitetoimittaja Thalesin kanssa. Laboratorion toimituksesta vastaa Thales. Kansal-

linen ERTMS-laboratorio on keskeinen käyttöönottotarkastuksen kannalta, sillä kat-
tava testaus laboratoriossa, jossa järjestelmät on simuloitu vastaamaan oikeaa toi-
mintaa, vähentää testaustarvetta lopullisessa rataympäristössä. Laboratoriotes-

teillä on mahdollista vähentää ja poistaa ennakkosuunnittelu- ja ohjelmointivai-
heissa tapahtuneita virheitä, mikä helpottaa käyttöönottoa maastossa ja tuo sääs-
töjä käyttöönottotoimintaan.  

Laboratorio voi toimia myös yhteensovitustestien testiympäristönä sekä osajärjes-
telmille että kokonaisuudelle. Siten voidaan varmistaa yhteentoimivuus eri järjes-
telmätyyppien ja toimittajien kesken. Yhteensovitustestijärjestelmän rakenne, toi-
minta ja osin rajapinnat on kuvattu ERAn vaatimuseritelmässä 110. Testijärjestely 

mahdollistaa myös automaattiset testit, joiden periaatteet on kuvattu eritelmässä 
seuraavasti: 

• Testiskenaariot tulisi mahdollisuuksien mukaan automatisoida. 

• Testiskenaariot tulisi olla yleisessä ennalta määrätyssä muodossa (tes-
tien katselmoinnin helpottamiseksi). 

• Testien suorittamisen ja datan tallennuksen tulisi olla automaattista. 

• Datan evaluoinnin tulisi olla automaattista. 

• Testiraportit tulisi luoda automaattisesti. 
 

Tulevaisuudessa laboratoriota voidaan kehittää edelleen sisällyttämällä tai yhdis-
tämällä siihen digitaalisia kaksosia. Digitaalinen kaksonen voi olla toteutettu toi-
mintaympäristöstä, käyttöönotettavasta laitteesta tai molemmista. Rataympäris-

tön ja toteutetun ERTMS-järjestelmän digitaalinen kaksonen mahdollistaa käyt-
töönottovaiheessa tehtävien yhteensopivuustestien toteuttamista laboratorioym-
päristössä. Kaksonen mahdollistaisi myös laajemman kyberturvavaikutusten tes-

taamisen ilman, että todellista käyttöympäristöä vaarannetaan. Mikäli itse käyt-
teenotettavasta ratkaisusta on olemassa oma kaksonen, olisi osa testeistä mah-
dollista toteuttaa kaksosen avulla jo ennen kuin itse tuote on toimitettu. Tässä on 

tärkeää varmistua, että kaksosen ja lopullisen tuotteen ominaisuudet vastaavat 
toisiaan ainakin testattavien ominaisuuksien osalta.   

ERRAC näkee strategisessa tutkimus- ja innovaatioagendassaan digitaalisten kak-

sosten kehittämisen tärkeänä osana ratajärjestelmien tulevaisuutta, mahdollistaen 
mm. kattavamman testaamisen laboratorio-oloissa ja tämän myötä paremman en-
nustettavuuden järjestelmän toiminnasta eri tilanteissa [19]. 
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4.6  Radioverkon testaus 

Vastuu radioverkon toiminnasta on lähtökohtaisesti verkko-operaattorilla, ja sen 
pitäisi pitää sisällään myös kyberturvan [18]. Radioverkon signaalin vahvuuteen ja 

sen kautta toimintakykyyn vaikuttavat kuitenkin useat ulkoiset tekijät, kuten erilai-
set maastoesteet ja rakennukset. Käyttöönotossa olisi hyvä varmistaa, että signaa-
lin vahvuus kohteessa on laitteen lähettimen ja vastaanottimen kannalta riittävä 

(tai vaihtoehtoisesti, että lähettimen ja vastaanottimen herkkyys ja antennien 
suuntaus vastaavat radioverkon tarpeita). Tarvittaessa kuuluvuusongelmia voi-
daan pienentää erillisellä signaalinvahvistimella.  
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5 Käyttöönottotarkastuksen kehittäminen 
testiradalla 

Testiratahankkeella tullaan testaamaan ERTMS/ETCS-tasoa 2 vuonna 2023. Hank-

keen tavoitteina on auttaa kehittämään kansallisia määräyksiä, ohjeita ja vaati-
muksia sekä kasvattamaan alan toimijoiden osaamista ja kokemusta ERTMS:stä. 
Hankkeella on siis erinomainen tilaisuus kehittää myös käyttöönottotarkastuspro-

sessia. Tässä hankkeessa ERTMS/ETCS-tasoa 2 ei tulla ottamaan kaupalliseen lii-
kenteeseen, joten käyttöönottotarkastusprosessin ei tarvitse olla täysin valmis ta-
son 2 osalta. Rataosa on ja tulee hankkeen jälkeenkin olemaan normaalissa liiken-

teessä nykyisellä JKV:llä. Tämä tarkoittaa, että ERTMS/ETCS-tason 2 käyttöönot-
totarkastus ja testit on tehtävä siten, ettei käytössä oleva JKV vaarannu. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä ERTMS-testien jälkeen palautettaessa JKV:tä liikenteelle. 

5.1  ERTMS-käyttöönottotarkastajan tehtävät 

KoKoHa-testiratahanke ei vastaa tavanomaista turvalaitehankintaa, joten ERTMS-

käyttöönottotarkastuksen roolia ei kannata suoraan soveltaa aikaisemmasta käy-
tännöstä. Lisäksi KoKoHa-testiratahankkeen yhteydessä tehdään JKV-käyttöönot-
totarkastus, joka suoritetaan nykyisten käytäntöjen ja ohjeistuksien mukaisesti. 
Hankkeessa on kuitenkin tarpeen varmistaa ETCS-tason 2 käyttöönotto (joka ei ole 

JKV-käyttöönottotarkastajan vastuulla), kehittää käyttöönottotarkastusta ETCS-ta-
solle 2 sekä kartuttaa osaamista alan toimijoille. Lisäksi erityisen tärkeää on tun-
nistaa ratkaisut, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa tulevaan käyttöönottotarkas-

tukseen, esim. testaustyökaluihin ja käyttäjärajapintoihin liittyviin toimintoihin. Ko-
KoHa-testiratahankkeella ERTMS-käyttöönottotarkastajan (käyttöönottotarkastus-
prosessin kehittäjän) vastuulle voisi kuulua seuraavat tehtävät: 

• ERTMS FRS & RATO22 vaatimuksenmukaisuuden varmistus 

• ERTMS-suunnitelmien analysointi 
• ERTMS-testien ja -testityökalujen auditointi ja katselmointi 

• ERTMS:n käyttöönottovaiheistuksen suunnittelu 
• ERTMS:n yhteensovituksen varmistustestaus 

• IXL-RBC, RBC-veturilaite, RBC-CTC, KMC-RBC, KMC-OBU 

• järjestelmän palauttamisen varmistus ETCS-tasolta 2 JKV-käyttöön 
• käyttöönottotarkastus ETCS-tason 2 osalta koekäytön aloittamiseen. 

 
Näiden tehtävien ja vaiheiden osalta ERTMS:n käyttöönottotarkastusta voidaan 

päivittää ja kehittää kokemusten perusteella. Kuten muutkin KoKoHa-testiradalla 
tehtävät kehitysasiat, käyttöönottotarkastuksen kehitys tulisi suunnitella ja doku-
mentoida. Monien rinnakkaisten osaprojektien ja työryhmien välillä olisi hyödyllistä 

järjestää yhteisiä työpajoja käyttöönottotarkastuksen kehityksestä.  

Kehitykseen sisältyy lisäksi mahdollisten uusien käyttöönottotarkastukseen liitty-
vien toiminnallisuuksien tai ideoiden testaaminen KoKoHa-testiradalla yhdessä 

Thalesin kanssa.  
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5.2  Testiradan vaiheet 

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan KoKoHa-testiradan ERTMS-kehitysvaiheet 
ovat seuraavat: 

KoKoHa-testiradan vaihe ERTMS:n käyttöönottotarkastajan 
vaihe/tehtävät 

Suunnittelu ja määrittelyvaihe (Eng. 

Design and Specification Phase) 

ERTMS FRS & RATO22 vaatimuksen-

mukaisuuden varmistus 

Rakentamissuunnitelmien analysointi 

Käyttöönottovaiheistuksen suunnittelun 

aloitus 

Käyttöönottotestaussuunnittelun aloitus 
(FAT, SIT, SAT) 

Käyttöohjeen päivitys 

Sanomasuunnittelu (Optio) Sanomien tarkastus 

Tuotantovaihe (Eng. Production 
Phase) 

Täydentävien FAT-testien suunnittelu 

Testityökalujen ja laboratorion katsel-
mointi 

Tehdastestausvaihe (Eng. Factory 
Acceptance Test)  

FAT-testien ja testiraporttien katsel-
mointi ja täydentävien testien suoritus 

Asennusvalmiuden tarkistusvaihe 

(Eng. Installation Readiness Review)
  

 

Systeemi-integraatiotestaus (Eng. 

Site Integration Test)  

SIT-testien ja testiraporttien katsel-

mointi ja täydentävien testien suoritus 

Järjestelmän hyväksyntätestaus lo-
pullisessa ympäristössä 

SAT-testien ja testiraporttien katsel-
mointi ja täydentävien testien suoritus 

Koeajot 

Koekäyttövaihe Koeajot 
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6 Kyberturvallisuuden periaatteet 

Raideliikenteen digitalisoituessa kohdistuu järjestelmiin ja laitteisiin, joilla raidelii-
kennettä ohjataan, enenevässä määrin kyberturvallisuusuhkia. Digitalisaation 

myötä laitteet ja järjestelmät tulevat muodostamaan aiempaa monimutkaisempia 
kokonaisuuksia, jotka luova uusia toiminnallisia mahdollisuuksia, mutta ovat myös 
alttiimpia virheille niin käytössä kuin toteutuksessakin. Lisäksi toimintaympäris-

tössä tulee olemaan useita toimijoita, junaoperaattoreista järjestelmätoimittajiin ja 
ulkopuolisiin palveluntarjoajiin kuten teleoperaattoreihin. Kaikki tämä yhdessä 
avaa uusia mahdollisuuksia ja väyliä kyberrikollisuudelle päästä käsiksi järjestel-
miin, jolloin huolellisesti toteutetun kyberturvallisuuden merkitys kasvaa.  

ERTMS-järjestelmäkokonaisuus toteutetaan hyvin laajalle alueelle, jolloin ei aina 
ole mahdollista toteuttaa esimerkiksi tehokasta fyysistä suojaa ulkoisia toimijoita 
vastaan. Näin ollen itse järjestelmien sisäinen kyberturvallisuus pitää olla sillä ta-

solla, että fyysinen pääsy laitteisiin ei muodosta merkittävää kyberuhkaa raidelii-
kenteelle kokonaisuudessaan.  

 

Kuva 5. Raideliikenteen kyberturvallisuustyöhön vaikuttavat tekijät. 

Kyberturvallisuuden toteuttamiseen vaikuttaa useita taustatekijöitä (Kuva 5). Lain-
säädäntö ja asetukset määrittävät vaatimuksia, joita on täytettävä. Käyttöönotossa 

on tärkeää varmistaa, että lakien ja asetusten vaatimukset täyttyvät myös kyber-
turvan osalta. Standardit ja spesifikaatiot ohjaavat vastaavasti toimintaa varmis-
taen yhteensopivuuden ja kyberturvallisuuden kannalta yhteisen näkemyksen ky-

berturvallisuudesta monitoimijaympäristössä. Lisäksi erillisten organisaatioiden 
suositukset ja havaitut parhaat käytännöt on hyvä ottaa tueksi toimintaa kehittä-
essä. Monien olemassa olevien ratkaisujen korjaaminen ja muokkaaminen on 

yleensä hankalaa ja kallista jälkeenpäin, joten lopuksi on myös hyvä huomioida 
tulevaisuuden näkymät, niin raideliikenteen kehityksessä kuin myös lainsäädän-
nössä ja standardeissa.  

Raideliikennelaki (1302/2018) [20] sekä EU:n verkko- ja tietojärjestelmien turval-

lisuuden direktiivi (NIS) [21] , velvoittavat huolehtimaan kyberturvallisuuteen liit-
tyvistä toiminnoista. Näiden lisäksi kyberturvallisuus huomioidaan myös Traficomin 
määräyksessä valmiussuunnitelman järjestämisestä [22]. Käyttöönoton tuomat 

mahdolliset muutokset kybertoimintaympäristöön ja sen myötä valmiussuunnitel-
maan on syytä ottaa huomioon. Tämän tueksi Traficom on julkaissut suositusdo-
kumentin kyberturvallisuuden edistämisestä raideliikenteessä. Suositus nostaa 
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esille kyberturvallisuudenhallinnan ja prosessien merkityksen sekä tunnistaa ylei-

simmät riskit ja niihin liittyviä vastuita [23]. 

NIS-direktiivistä on työn alla uusi versio (NIS2), joka laajentaa sen vaikutuksen alla 
olevia toimijoita sekä tuo mukanaan uusia vaatimuksia [24]. Nykyisessä vedok-

sessa vaatimuksina on monien kyberturvallisuuskäytäntöjen toteuttaminen kuten 
riskianalyysi, kyberturvallisuustapahtumien hallinta ja haavoittuvuuksien hallinta. 
Käyttöönoton kannalta olisi hyvä päättää kenen vastuulla on varmistaa, että käyt-

töönoton yhteydessä olemassa olevien kyberturvallisuusprosessit päivitetään mm. 
riskianalyysin ja jatkuvuudenhallinnan suhteen.  

Tietosuoja-asetus GDPR [25] määrittelee vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle 

sekä takaa erilaisia oikeuksia henkilötietojen kohteelle. Vaikka käyttöönotettavat 
järjestelmät eivät henkilötietoja käsittelekään, voi käyttöönoton ja käyttöönotto-
tarkastuksen aikana lokeihin tallentua tietoa, jonka käsittely on GDPR:n alaista. On 

myös hyvä huomioida, että tulevaisuuden järjestelmillä voi olla vaatimuksia yksi-
tyiskohtaisempien lokien tallentamisesta. Tällöin on käyttöönoton yhteydessä hyvä 
varmistaa, että mahdollisten henkilötietojenkäsittelystä on tehty tarvittava doku-

mentaatio ja käsittely on GDPR:n mukaista. 

Kyberturvallisuus on kattavammin mukana myös CENELEC:in työstämässä TS 
50701 -spesifikaatiossa (Railway Applications - Cybersecurity) [26]. Spesifikaatio 
pohjautuu IEC 62443-2-1 standardin sisältämiin turvallisuusjohtamisvaatimuksiin, 

jotka perustuvat yleiskäyttöisiin EN ISO 27001 ja EN ISO 27002 -tietoturvanhallin-
tajärjestelmästandardeihin. CENELEC 50701 määrittelee raidesovellusten ja järjes-
telmien kyberturvallisuudenhallintaa niiden elinkaaren aikana painottaen riskien-

hallinnan merkitystä. 

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto ENISA (European Union Agency for 
Cybersecurity) nostaa omassa rautateiden kyberturvallisuusselvityksessään esille 

sen, että vaikka ERTMS on hyvin standardoitu, järjestelmien ylläpitotyökaluja ja 
rajapintoja ei ole määritelty ja näiden turvallisuus riippuu järjestelmän toimittajasta 
[27]. Siksi onkin tärkeää varmistua viimeistään käyttöönottovaiheessa, että järjes-

telmän sisäiset ja ylläpitoon käytettävien rajapintojen turvamekanismit ovat riittä-
vät mahdollisia ulkoisia hyökkäyksiä vastaan.  

ENISA on myös tuottanut yhteistyössä ERAn kanssa dokumentin hyvistä kybertur-

vallisuuskäytänteistä rautateillä. Dokumentti luo taksonomian niin suojattavien 
kohteiden kun uhkienkin suhteen, jotka auttavat suojaustarpeiden tunnistamista 
ja vaatimusten määrittelyä mm. laite ja palveluryhmille. Taksonomian hyödyntä-

mistä käyttöönottotarkastuksen sisältöjen määrityksessä on hyvä harkita. Lisäksi 
sen liitteeseen C on kasattu rautateiden tärkeitä kyberturvallisuusmenetelmiä poh-
jautuen ISO 27002 -standardiin ja TS 50701 -spesifikaatioon. Tätä voidaan hyö-

dyntää suunniteltaessa käyttöönottoon liittyviä kyberturvallisuustarkastuksia. [28] 
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Yhdysvaltalainen National Institute of Standards and Technology (NIST) on kehit-

tänyt yleisen viitekehyksen (Cybersecurity Framework, CSF) kriittisen infrastruk-
tuurin kyberturvallisuuden kehittämiseksi. Kyberturvallisuustoiminnot on jaettu vii-
teen osa-alueeseen:  

1) uhkien tunnistaminen 
2) suojautumismenetelmien valinta  
3) kyberturvallisuustapahtumien havainnointi  

4) tapahtumiin reagointi  
5) tapahtumista toipuminen.  

 

Viitekehyksen hyödyntäminen auttaa varmistamaan, että kyberturvallisuuden eri 
osa-alueet on varmasti otettu huomioon. Käyttöönotossa tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että järjestelmän sisäisen turvallisuuden lisäksi olisi hyvä huomioida 

myös, että kyberturvallisuusprosessit, kuten riskien ja jatkuvuuden hallinta ja ky-
berturvallisuus tapahtumien havainnointi, on päivitetty ottamaan huomioon käyt-
töönotettavan järjestelmän aiheuttamat muutokset. Käyttöönotossa on myös hyvä 

varmistaa, että järjestelmä on mahdollista liittää näitä prosesseja tukeviin järjes-
telmiin, mikäli sellaisia on käytössä.  

6.1  Kyberturvallisuus käyttöönotossa 

Kyberturvallisuuden kannalta käyttöönottoa on syytä käsitellä kahdessa eri koko-
naisuudessa (Kuva 6). Ensimmäisessä kokonaisuudessa keskitytään itse käyttöön-
otettavan järjestelmään ja varmistutaan siitä, että järjestelmä itsessään vastaa 

niitä kyberturvallisuuden tavoitteita, jotka järjestelmän hankintaa tehtäessä on 
määritelty ja että kyberturvallisuuteen liittyvä dokumentaatio on riittävä. Samalla 
varmistutaan, että järjestelmä on integroitu oikein toiminta ympäristöönsä ja ole-

massa oleviin kyberturvallisuusjärjestelmiin, kuten avainten tai lokien seurantapal-
veluun.  Toinen kokonaisuus on itse käyttöönottoprosessin kyberturvallisuus, jolla 
varmistetaan, että käyttöönotossa tehtävien toimenpiteiden ja väliaikaisten muu-

tosten kyberturvallisuusriskit ovat hallinnassa.  

 

Kuva 6. Kyberturvallisuustarkastelun jako. 
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6.1.1  Käyttöönotettavan järjestelmän kyberturvallisuus 

Yleisellä tasolla käyttöönotettavan järjestelmän kyberturvallisuustarkastelu voi-
daan jakaa kolmeen osaan (Kuva 6): 

1) Järjestelmän sisäinen turva, jossa tarkastellaan itse järjestelmää itsenäisenä ko-

konaisuutena, siihen kohdistuvia uhkia sekä keinoja, joilla uhkia vastaan suojau-
dutaan. 

2) Järjestelmän integraatioturva, jossa tarkastellaan järjestelmän liittymistä ole-

massa olevaan infrastruktuuriin ja palveluihin ja sen mukanaan tuomia riskejä. Sa-
malla varmistetaan järjestelmän onnistunut integrointi keskitettyihin kyberturvalli-
suuspalveluihin, kuten avaintenhallintajärjestelmään ja käyttäjähallintaan. 

 3) Kyberturvallisuuden hallinta, jolla varmistetaan, että järjestelmä on myös hal-
linnollisesti integroitu kokonaistoimintaan. Erityisesti varmistetaan, että järjestel-
män aiheuttamat muutostarpeet kyberturvallisuusprosesseihin, kuten riskien ja 

jatkuvuuden hallintaan on toteutettu, mukaan lukien käyttäjille suunnattu doku-
mentaatio. Lisäksi varmistetaan, että toiminta käyttöönoton jälkeen on lakien ja 
asetusten mukaista sekä linjassa järjestelmälle määritetyn turvallisuustason 

kanssa.  

6.1.2  Kyberturvallisuuden nykytila  

Kyberturvallisuuden käsittely nykyisessä testaus- ja käyttöönottoprosessissa on mi-

nimaalinen. Suomalaisissa asetinlaitevaatimuksissa (FIR) suoria kyberturvallisuus-
vaatimuksia ei ole, joskin osa turvallisuusvaatimuksista (safety) vaikuttaa epäsuo-
rasti myös kyberturvallisuuteen. Samoin erilaiset vaatimukset toiminnasta haasta-

vissa ympäristöissä ja erilaisten tapaturmien, kuten tulipalon, kesto omalta osal-
taan antavat turvaa fyysisiä kyberuhkia vastaan. ERTMS-spesifikaatio keskittyy ky-
berturvallisuuden osalta lähinnä kommunikaatioväylien (mm. euroradioprotokolla, 
[12]) ja viestien turvaamiseen. Kommunikaation turvaamisen ja osapuolten tun-

nistamiseen vaadittavien avainten hallinta on erikseen kuvattu ERAn vaatimuseri-
telmän osissa 38 (hallinta ilman verkkoyhteyttä) ja 137 (verkkoyhteyden yli tapah-
tuva hallinta) [12]. Koska olemassa olevissa vaatimuksissa ei kyberturvallisuutta 

ole muutoin huomioitu, on tähän liittyvät vaatimukset lisättävä osaksi hankinnan 
vaatimuksia, jotta niitä voidaan vaatia toimittajalta ja siten varmentaa osana nor-
maalia käyttöönottoprosessia.  

CYRail-projekti nostaa esille ajatuksen Common Criteria (ISO/IEC 15408) -sertifi-
oinnin [29] vaatimisesta tuotteiden kyberturvallisuuden varmentamiseksi [30]. 
Projekti määritteli myös raideympäristön verkkolaitteille Common Criteria -suoja-

profiilit (protection profile), joiden pohjalta sertifiointi voitaisiin tehdä. Common 
Criteria -sertifiointi on raskas prosessi, jota toimittajat yksittäisen toimijan vaati-
muksesta eivät välttämättä ole valmiita käyttämään. Näin ollen on hyvä seurata ja 

käydä keskustelua vaatimuksesta muiden toimijoiden kanssa. Sertifioidun tuotteen 
käyttöönotto olisi kyberturvallisuuden varmistamisen kannalta selvästi kevyempää.   
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6.1.3  Kyberturvallisuuden hallinta läpi elinkaaren rautatieym-

päristössä 

ERRAC (European Rail Research Advisory Counsil) nostaa strategisessa tutkimus- 
ja innovaatioagendassaan [19] esille kyberturvallisuuden osalta uhka- ja riskiana-

lyysin, vastustuskykyisen ja turvallisen suunnittelun sekä jatkuvuudenhallinnan. 
Käyttöönotossa olisikin hyvä varmistua, että näihin aiheisiin on perehdytty jo suun-
nittelussa ja aiemmissa testausvaiheissa.  

Vasta julkaistu CENELEC TS 50701 -spesifikaatio määrittelee raidesovellusten ja 
tuotteiden koko elinkaaren kyberturvallisuudenhallinnan pois lukien itse järjestel-
män kehitys- ja integrointiprosessit. Alla olevassa kuvassa (Kuva 7) näitä kybertur-

vallisuudenhallinnan menetelmiä on linkitetty EN50126 V-malliin, jonka avulla mää-
ritellään, mitä kyberturvallisuudenhallintatoimia tehdään missäkin vaiheessa.  

 

Kuva 7. Kyberturvallisuus V-mallissa (esitys: CENELEC prTS 50701, ENISA-ERA 
Conference: Cybersecurity in Railways). Maaliskuu 2021 [31]. 

1. Konsepti. Konseptivaiheessa selvitetään toimintaympäristön vaatimukset 

ja siellä käytössä olevat menetelmät. Lisäksi todetaan käytössä olevat ky-
berturvallisuusstandardit. Näiden pohjalta tehdään yleinen nykytilan ky-
berturvallisuusarvio sekä arvioidaan, kuinka projekti vaikuttaa tähän. Ky-

berturvallisuusselvityksen tulos on kyberturvallisuudenhallintasuunni-
telma, joka määrittelee kyberturvallisuuskontekstin, -tavoitteet sekä -toi-
menpiteet elinkaaren aikana.   

2. Järjestelmän määritys ja operationaalinen konteksti. Tässä vai-
heessa analysoidaan alustava järjestelmäarkkitehtuuri (mukaan lukien toi-
minnot ja rajapinnat) sekä looginen ja fyysinen verkkosuunnitelma. Sa-



Väyläviraston julkaisuja 25/2022 42 
 

 

 
 

malla tehdään alustava riskiarvio arvioitavalle kokonaisuudelle. Lisäksi ar-

vioitava kokonaisuus jaetaan toiminnallisiin alueisiin ja kanaviin (engl. 
zones and conduits) sekä järjestelmän komponentit ja rajapinnat doku-
mentoidaan näihin. Näiden pohjalta määrittyy komponenttien tavoitetur-

vataso (SL-T), jota käytetään kyberturvallisuusvaatimusten määrittelyssä.  
3. Riskianalyysia ja arviointi. Tarkempi riskianalyysi toteutetaan ottaen 

huomioon toiminnalliset vaatimukset. Samoin otetaan huomioon tekniset, 

fyysiset ja hallinnolliset vastatoimet uhkia vastaan. Tuloksena saadaan 
alustava lista uhista sekä ehdotuksia muutoksista esimerkiksi verkkoarkki-
tehtuurin suhteen. EULYNX ja ERTMS User Group (EUG) ovat tuottaneet 

yhdessä ohjeistuksen turvallisuusriskien arvioimiseen järjestelmän suun-
nitteluvaiheessa, jota voi hyödyntää riskianalyysin kattavuuden arvioin-
nissa [32]. 

4. Vaatimusmäärittely. Lopuksi luodaan kyberturvallisuuden suhteen tar-
kemmat vaatimusmäärittelyt. Nämä perustuvat riskiarviointiin sekä stan-
dardin määrittämään listaan vaatimuksista eri turvatasoille (spesifikaation 

kappale 8, taulukko 6) [26]. 
 
Käyttöönotossa olisi tärkeää varmistaa, että nämä aiemmat vaiheet on dokumen-
toitu, järjestelmän komponentit on määritelty omille alueilleen ja että ne täyttävät 

kyseisen alueen turvatason vaatimukset niin, että saavutettu turvallisuustaso (SL-
A) vastaa tavoitteena olevaa turvallisuustasoa (SL-T).  

6.1.4  Yhteenveto järjestelmän kyberturvallisuudesta käyttöön-

otossa 

Varmistettavia asioita käyttöönotossa (tekniikka): 

• Järjestelmän vastaavuus hankinnassa asetettuihin kyberturvallisuus-
vaatimuksiin. 
o Mahdollisten sertifikaattien tarkistus. 

o Mm. ulkoisten yhteyksien (esim. valmistajan päivityslinkki) turvalli-
suuden validointi ja seuranta. 

• Järjestelmän todellisen turvatason vastaavuus tavoiteltuun turvata-
soon todellisessa toimintaympäristössä. 

• Liitännät kyberturvallisuusjärjestelmiin toimivat. 
o Järjestelmällä on toimiva sertifioitu julkinen avain, joka on tallen-

nettu KMC:hen. 
o Lokit siirtyvät lokienhallinta-/SIEM-järjestelmään (mikäli kyseinen 

kyberturvallisuusjärjestelmä on käytössä). 
o Järjestelmä voidaan liittää IDS-järjestelmään (mikäli kyseinen ky-

berturvallisuusjärjestelmä on käytössä). 

o Järjestelmä voidaan liittää IAM-järjestelmään (identiteetin ja käyt-
töoikeuksien hallinta) (mikäli kyseinen kyberturvallisuusjärjestelmä 
on käytössä). 

o Tarvittaessa palomuuriasetusten varmistaminen järjestelmän toi-
minnan takaamiseksi ja analyysi mahdollisista muutoksista. 

• Järjestelmän tietoliikennerajapinnat ja yhteydet muihin järjestelmiin 
turvattu. 
o Tietoliikennevirrat on kuvattu. 

• Riskiarviot kyberturvallisuuden suhteen on toteutettu ja dokumen-
toitu. 
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• Jatkuvuudenhallintadokumentaatio päivitetty. 
• Kyberturvallisuusvastuiden määritys toteutettu. 

• Käyttöönotettavan järjestelmän toteutusvaiheen kyberturvallisuus 
(esimerkiksi ohjelmistokehitys noudattaa parhaita käytäntöjä kuten 
NIST SSDF [3]).  
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7 Yhteenveto ja jatkoselvitystä vaativat 
asiat 

ERTMS-järjestelmän myötä käyttöönottotarkastus tulee väistämättä muuttumaan 

johtuen uusista vaatimusmääritelmistä, ajolupatoiminnallisuudesta ja radanvarren 
opastimien (ainakin osittaisesta) poistumisesta. Merkittävin uusi tarkastuskohde on 
radiosuojastuskeskus. Käyttöönottotarkastusta on nyt myös mahdollista kehittää 

laadukkaammaksi ja tehokkaammaksi painottamalla toimenpiteitä käyttöönotto-
prosessin alkuvaiheisiin sekä lisäämällä käyttöönottotarkastusta tukevia toimintoja 
määrittelyihin. Käyttöönottotarkastusprosessin vaiheistukseen ei välttämättä tar-

vita muutoksia, vaikka painotus muuttuukin. ERTMS-järjestelmän määrittelyn, 
sekä yleisen hankintamenettelyn, ollessa vielä kehitysvaiheessa lopullista käyt-
töönottotarkastusta on vielä liian aikaista lyödä lukkoon, mutta käyttöönottotar-

kastus on tärkeä huomioida osana turvalaitehankeprosessia sujuvan ja etenkin lii-
kenteellisesti turvallisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.  

Tässä esiselvityksessä on esitelty käyttöönottoon liittyvä nykyinen ohjeistus ja käy-

täntö sekä tarkasteltu ERTMS-järjestelmän Euroopan laajuisia vaatimuksia. Näiden 
pohjalta on arvioitu, mitä asioita tulee huomioida ERTMS-järjestelmän käyttöönot-
totarkastuksessa ja erityisesti, miten tätä kehitystä voidaan edistää. Tulevista käyt-

töönottotarkastustehtävistä on tehty myös alustava luonnos, joka helpottaa tar-
kastuksen kehitystä käytännön tasolla. 

Jotta järjestelmän virheet löydetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on 

painotettava määrittely- ja suunnitteluvaiheen käyttöönottotarkastusta. Näiden 
osalta on määriteltävä tarkastusvaatimukset sekä erityisesti liikenteellisten asioi-
den riittävä huomiointi. Näiden lisäksi sanomasuunnittelu ja sanomien tarkastus on 

määriteltävä. Testienhallinnan helpottamiseksi on tarpeen arvioida kansallisen tes-
titapaustietokannan kehittämistä. Käyttöönottotarkastustestit voidaan määritellä 
kansalliseen testitapaustietokantaan, kuten muutkin tarkastustehtävät. 

Käyttöönottotarkastus vaatii syvää osaamista järjestelmästä ja tarkastuksen laatu 

pitää pystyä todentamaan. Tätä varten on määriteltävä osaamisvaatimukset eri 
tarkastustehtäviin, mikä olisi mahdollista kehittää nykyisen pilotoinnin alla olevan 
tarkastusohjeen [10] sekä Väyläviraston ohjeen Valtion rataverkon osaamis- ja pä-
tevyysvaatimukset [11] pohjalta.  

ERTMS-järjestelmän käyttöönottotarkastuksen merkittävä tehtävä on turvallisuu-
den varmistaminen. Tarkastustehtäviä kehitettäessä olisi hyvä hyödyntää ERTMS-

järjestelmästä tehtyjä laajoja turvallisuusanalyyseja, joita tässä esiselvityksessä on 
tarkasteltu vasta pintapuolisesti. Euroopan laajuinen ohjeistus ei sisällä juurikaan 
käyttöönottotarkastusohjeistusta, mutta ERTMS-testitapaustietokantoja on saata-

villa sekä ERAn julkaisemana, että muiden maiden kansallisina julkaisuina, joita 
voidaan hyödyntää käyttöönottotarkastustestien kehittämisessä. Teknisestä näkö-
kulmasta erityisesti tietoliikenneratkaisujen käyttöönottotarkastusta olisi kehitet-

tävä.  

Kyberturvallisuus ja sen vaatimukset kehittyvät jatkuvasti. Vasta julkaistu CENELEC 
TS 50701 on luonut pohjan kyberturvallisuustoiminnalle, johon on hyvä nojautua 

myös käyttöönottotestausta suunnitellessa. Kyberturvallisuuteen liittyen ERA ja 
ENISA tekevät yhteistyötä, jonka tuloksia on hyvä seurata. Esimerkiksi seuraavaan 
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OHM-YTE-päivitykseen on suunnitteilla mm. tiedonsiirron päästä-päähän autenti-

kointi, joka määritellään uudessa ERAn vaatimuseritelmän osassa 146. Samalla 
Euroopan komissio on valmistelemassa NIS2-direktiiviä, joka tuo mukanaan omia 
vaatimuksia raideliikenteen kyberturvallisuudelle [24]. Mitä aiemmin näistä päivi-

tyksistä on tietoa, sitä enemmän on aikaa myös miettiä niiden huomioimista käyt-
töönottotarkastuksessa. 

ERTMS-järjestelmän ottaminen käyttöön on yksi suurimpia muutoksia Suomen rau-

tateiden historiassa, ja siinä on vielä valtavasti tekemistä monella osa-alueella, niin 
määrittelyn ja ohjeistuksen kuin hankkeiden toteutuksen ja myös markkinoiden 
kehityksen kannalta. Kehitystä tukemaan on käynnistetty ERTMS-testiratahanke, 

joka on myös oiva tilaisuus kehittää käyttöönottotarkastusprosesseja.  
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Käyttöönottotarkastustehtävät nykyohjeistuksessa (RATO 6 ja RATO 10) 

Tämä on lista käyttöönottotarkastusta sisältävistä kohdista RATO 6 ja RATO 10 -ohjeissa sisältäen arvion näiden kohtien huomioimisesta ETCS-tason 
2 käyttöönotto-ohjeistuksessa. Arviointi on tehty perustuen ETCS-tason 2 ERA-määrityksiin ja kehitteellä olevaan ohjeistukseen (mm. RATO 22).  

Dokumentti 
ja kohta 

Käyttöönottoa koskeva teksti Tarkastus radiopoh-
jaisessa ERTMS-jär-
jestelmässä 

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet (18/2021) [33]   

6.6.11 Turvalaitteiden käyttöönoton valmistelu  

6.6.11 Uusi opastin, jota ei ole otettu käyttöön, ja opastin, joka on poistettu pysyvästi käytöstä, on oltava 
peitettynä siten, että opastimen valoyksiköt, tunnus ja taustalevyn reunus, eivät näy tarkasteltaessa 
opastinta raiteen suunnasta opastimen etupuolelta. Peittämistä ei tarvitse tehdä, jos opastin on kään-

netty tai kaadettu siten, että opastimen valoyksiköitä ja tunnusta ei voi havaita katsottaessa opastinta 
raiteen suunnasta. Opastinulokkeessa tai -portaalissa oleva opastin, joka ei ole käytössä, on lisäksi 
oltava nostettu mahdollisimman ylös. 

- 

6.6.11 Tilapäisesti käytöstä poistetun opastimen valoyksiköt on peitettävä ja opastin on varustettava päte-
mättömyysmerkillä tai -merkeillä RATO:n osassa 17 Radan merkit esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 
Tilapäisesti käytöstä poistetun opastimen taustalevyn reunuksen ja tunnuksen on oltava näkyvissä 

tarkasteltaessa opastinta raiteen suunnasta opastimen etupuolelta. 

- 

6.6.11 Kulkutieraiteelle asennetun vaihteen kääntö- ja tarkastustangot on säädettävä ennen liikennöintiä 
vaihteen yli. 

Ei muutosta 
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6.6.11 Kulkutieraiteelle asennettu vaihde, jota ei ole kytketty turvalaitokseen, on lukittava vaihteen kaikki 
kielet lukitsevilla kielisalvoilla, kun raidetta liikennöidään varmistettua kulkutietä käyttäen. Raiteen 
suurin nopeus kulkutieraiteella olevan vaihteen, jota ei ole kytketty turvalaitokseen, kohdalla saa olla 

enintään 80 km/h. 

Ei muutosta 

6.6.11 Kulkutieraide on suojattava kulkutieraiteella olevan vaihteen, jota ei ole kytketty turvalaitokseen, 
kulkutieraiteelta pois johtavan haaran suunnasta raiteensululla, pysäytyslaitteella tai vaihteella, joka 

on lukittu kulkutieraiteelta pois johtavaan asentoon. 

Ei muutosta 

6.6.11 Kulkutieraiteen vapaanaolonvalvonta on pyrittävä jatkamaan kulkutieraiteella olevan vaihteen, jota 
ei ole kytketty turvalaitokseen, suunnasta katsottuna kulkutieraidetta suojaavalle raiteensululle, py-

säytyslaitteelle tai vaihteelle kohdassa 6.2.8 esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 

Ei muutosta 

6.6.11 Tehtäessä muutoksia käytössä olevaan turvalaitokseen on varmistettava, että muutokset eivät vai-
kuta turvalaitoksen osaan, joka on liikennöinnin käytössä, ja turvalaitoksen toiminta on tarkastettava 

muutetulta osalta turvalaitteiden käyttöönotosta kohdassa 6.6.12 esitettyjen vaatimusten mukaisesti 
ennen muutetun osan luovuttamista liikennöinnin käyttöön. 

Vastaava varmistus teh-
tävä. Tarvitaan tarkempi 

arvio vaikutuksista liiken-
nöintiin. 

6.6.11 Ennen turvalaitteen käyttöönoton alkamista on tarkastettava ja dokumentoitava, että turvalaitteen 

sijainti täyttää kohdassa 6.4 esitetyt vaatimukset. 

Vastaava tarkastus teh-

tävä. Sijaintivaatimukset 
tulevat muuttumaan. 

6.6.11 Turvalaitteeseen tehty muutostyö on dokumentoitava. Ei muutosta 

6.6.12 Turvalaitteiden käyttöönotto ja tilapäinen käytöstä poistaminen - 

6.6.12 Turvalaitteen käyttöönoton aloittamiselle on oltava Liikenneviraston hyväksyntä. Ei muutosta. Hankkeelle 

on oltava myös ERAn 
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lupa, joka haetaan OSS-
prosessilla. 

6.6.12 Turvalaitoksen käyttöohje on päivitettävä tarvittavilta osin ja jaettava turvalaitoksen käyttäjille ennen 

turvalaitoksen, turvalaitoksen osan tai turvalaitokseen tehdyn muutoksen käyttöönottoa. 

Ei muutosta  

6.6.12 Uusi turvalaitos on tarkastettava ennen turvalaitoksen käyttöönottoa siten, että turvalaitoksen kaik-
kien toimintojen osalta voidaan varmistua toimintojen oikeasta toiminnasta. 

Ei muutosta 

6.6.12 Muutettava turvalaitos on tarkastettava niiden toimintojen osalta, joihin tehtävä muutos vaikuttaa tai 
saattaa vaikuttaa. 

Ei muutosta 

6.6.12 Turvalaitoksen käyttöönottaminen on kuvattu tarkemmin Väyläviraston julkaisemassa turvalaitteiden 
käyttöönotto-ohjeessa. 

Ei muutosta  

6.6.12 Turvalaitteen käyttöönottaminen ja käytöstä poistaminen on toteutettava liikennöinnistä annettujen 

määräysten mukaisesti. 

Ei muutosta 

6.6.12 Turvalaitteen käyttöönotto on suunniteltava ja vaiheistettava siten, että turvalaite on pois käytöstä 
mahdollisimman lyhyen ajan. 

Ei muutosta 

6.6.12 Lähestymismerkki on sijoitettava junakulkutien päättävän pää-, suojastus- tai raideopastimen tai Ju-
nakulkutien päätekohta -merkin päättämälle suojavälille esiopastimen sijoituksesta kohdassa 6.4 esi-
tettyjen vaatimusten mukaiselle paikalle, jos junakulkutien päättävää opastinta tai Junakulkutien pää-

tekohta -merkkiä tarkoittava esiopastin on tilapäisesti pois käytöstä. Lähestymismerkin ja junakulku-
tien päättävän opastimen tai Junakulkutien päätekohta -merkin välillä raiteen suurin nopeus saa olla 
enintään 80 km/h. 

Vastaavan toiminnan tar-
kastaminen arvioitava. 
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6.6.12 Suojastetulla radalla raiteen suurin nopeus saa olla enintään 120 km/h, kun suojastus on tilapäisesti 
pois käytöstä. 

Vastaavan toiminnan tar-
kastaminen arvioitava. 

6.6.12 Raiteen suurin nopeus kulkutieraiteella olevan vaihteen, jota suojaava opastin on tilapäisesti pois 

käytöstä, kohdalla saa olla enintään 30 km/h. Vaatimus koskee lisäksi tilannetta, jossa vaihdetta 
suojaava opastin on poistettu pysyvästi käytöstä ja vaihdetta suojaavaa uutta opastinta ei ole vielä 
otettu käyttöön. 

Vaihdenopeudet ERTMS-

järjestelmän ollessa 
poissa käytöstä arvioita. 

6.6.12 Uuden turvalaitoksen tai uuden turvalaitteen käyttöönoton yhteydessä on tarkastettava ja dokumen-
toitava seuraavat kyseiseen turvalaitokseen tai turvalaitteeseen liittyvät asiat: 

Ei muutosta 

6.6.12 Ulkolaitteiden sijainti vastaa käyttöohjeeseen liittyvissä dokumenteissa ja käyttöliittymässä esitettyä 

sijaintia. 

Ei muutosta 

6.6.12 Opastimien näkemät vastaavat kohdassa 6.4.2.2 esitettyjä vaatimuksia ja opastimet on suunnattu 

kohdassa 6.6.1 esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 

Ei muutosta, näkyvien 

opastimien poistuessa 
tätä tarkastusta ei tar-
vita. 

6.6.12 Tietokoneasetinlaitteen toiminnat vastaavat kohdassa 6.3 esitettyjä vaatimuksia. Päivitettävä muuttuvilta 
osin. 

6.6.12 Muun turvalaitoksen kuin tietokoneasetinlaitteen toiminnat vastaavat kohdassa 6.2 esitettyjä vaati-

muksia. 

Päivitettävä muuttuvilta 

osin. 

6.6.12 Turvalaitoksen käyttöliittymä vastaa kohdissa 6.2.12 ja 6.3.11 esitettyjä vaatimuksia. Päivitettävä muuttuvilta 
osin. 
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6.6.12 Ulkolaitteiden toiminta on tarkastettu tässä kohdassa ulkolaitteista esitettyjen vaatimusten mukai-
sesti. 

Päivitettävä muuttuvilta 
osin. 

6.6.12 Turvalaitoksen virransyötön katkaisevien Hätä seis -painikkeiden ja maavian valvonnan toiminnan 

tarkastaminen. 

Ei muutosta 

6.6.12 Järjestelmän sisäisen ja järjestelmien välisen tiedonsiirron oikean toiminnan tarkastaminen. Lisättävä RBC:n tiedon-
siirron oikean toiminnan 

tarkistaminen. 

6.6.12 Turvalaitoksen virransyöttölaitteiston toiminta vastaa kohdassa 6.6.8 esitettyjä vaatimuksia. Ei muutosta 

6.6.12 Turvalaitoksen tai turvalaitteen sekä muiden turvalaitejärjestelmien välisten järjestelmärajapintojen 
toiminnan tarkastaminen. 

Päivitettävä muuttuvilta 
osin. Lisätään vaatimus 
tarkastaa rajapinta 

ERTMS-laboratoriossa.  

6.6.12 Perustoiminnat saa tarkastaa asetinlaitetta tai muuta turvalaitosta mallintavassa simulaattorissa. Lisätään vaatimus, että 
kaikki kulkutiet ja ajolu-

vat on tarkastettava tur-
valaitejärjestelmää mal-
lintavassa simulaattorissa 

tai testilaboratoriossa.  

6.6.12 Asetinlaitteen tai muun turvalaitoksen perustoimintojen tarkastamisen yhteydessä on tarkastettava 
ja dokumentoitava vähintään seuraavat kyseisen asetinlaitteen tai turvalaitoksen logiikkaan liittyvät 

asiat: 

Lisätään ajolupaan liitty-
vät toiminnot. 

6.6.12 Raideosuuksien toiminta Ei muutosta 
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6.6.12 Opastimien toiminta  Ei muutosta, näkyvien 
opastimien poistuessa 
tätä tarkastusta ei tar-

vita. 

6.6.12 Turvalaitokseen liitettyjen vaihteiden ja keskitettyjen raiteensulkujen sekä pysäytyslaitteiden toiminta  Ei muutosta 

6.6.12 Kulkuteiden perus-, lukitus- ja valvontaehtojen toiminta  Ei muutosta 

6.6.12 Kulkuteiden purkautuminen, peruuttaminen ja purkaminen  Ei muutosta 

6.6.12 Kulkuteiden automaattinen toiminta  Ei muutosta 

6.6.12 Linjan ja linjavaihteiden toiminta  Ei muutosta 

6.6.12 Paikallisluparyhmien paikallislupaehtojen ja avainsalpalaitteiden avainsalpalupaehtojen toiminta  Ei muutosta 

6.6.12 Turvalaitokseen kytketyn varoituslaitoksen toiminta  Ei muutosta 

6.6.12 Käyttöliittymän komennot ja ilmaisut Ilmaisut ja komennot 
päivittyvät 

6.6.12 Turvalaitokseen liittyvistä ulkolaitteista ja niiden toiminnoista on tarkastettava ja dokumentoitava vä-
hintään: 

 

6.6.12 Turvalaitteisiin merkityt tunnukset ja niiden vastaavuus käyttöliittymässä esitettyihin tunnuksiin Ei muutosta 

6.6.12 Raidevirtapiirien toiminta Ei muutosta 
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6.6.12 Akselinlaskijoiden ja niillä toteutettujen raideosuuksien toiminta Ei muutosta 

6.6.12 Opastimien kaikki opasteet ja ohjauslinjat sekä niiden vastaavuus varmistettuihin kulkuteihin nähden. 
Esiopastimien kaikkien opasteiden ja ohjauslinjojen tarkastamiseksi on tarvittaessa varmistettava 

useita peräkkäisiä kulkuteitä. 

Ei muutosta, poistuvien 
opastimien osalta tätä 

tarkastusta ei tarvita. 

6.6.12 Opastimien näkemä Ei muutosta, poistuvien 
opastimien osalta tätä 

tarkastusta ei tarvita. 

6.6.12 Opastimien lanka- ja lamppuvikojen havaitseminen ja opasteiden ohjaus lanka- ja lamppuvikatilan-
teessa 

Ei muutosta, poistuvien 
opastimien osalta tätä 

tarkastusta ei tarvita. 

6.6.12 Opastimien toiminta päivä- ja yöjännitteellä Ei muutosta, poistuvien 

opastimien osalta tätä 
tarkastusta ei tarvita. 

6.6.12 Keskitettyjen vaihteiden toiminta ja valvonta eri pääteasennoissa sekä aukiajossa Ei muutosta 

6.6.12 Vaihteiden raideosuuksien rajojen ja rajamerkkien keskinäisen sijainnin vastaavuus asetinlaitteen tie-
toon vaihteen rajamerkkivapaudesta  

Ei muutosta 

6.6.12 Vaihteiden ja pysäytyslaitteiden lämmityksen toiminta ja lämmitysryhmien vastaavuus käyttöliitty-

mässä esitettyihin lämmitysryhmiin  

Ei muutosta 

6.6.12 Raideosuuden kohdalla olevan ajolangan jännitteettömyys vastaa turvalaitoksen tietoa ajolangan jän-
nitteettömyydestä  

Ei muutosta 
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6.6.12 Turvalaitokseen liittyvien painikkeiden, kytkimien ja muiden ulkolaitteiden toiminta  Ei muutosta 

6.6.12 Varmistuslukkojen, kaksoisvarmistuslukkojen ja avainsalpalaitteiden toiminta, avainten malli ja mer-
kinnät 

 

Ei muutosta 

6.6.12 Turvalaitteiden säädöt on tarkastettava ja dokumentoitava käyttöönoton aikana tai ennen käyttöön-
ottoa 

Ei muutosta 

6.6.12 Opastimen kaikkien lamppujen näkyminen on varmistettava opastimen käyttöönottamisen yhtey-
dessä 

Ei muutosta, poistuvien 
opastimien osalta tätä 
tarkastusta ei tarvita. 

6.6.12 Varoituslaitoksen toiminta on tarkastettava ja dokumentoitava siten, että voidaan varmistua kohdassa 
6.5.3 esitettyjen vaatimusten sekä kyseisen varoituslaitoksen toimintataulukossa esitettyjen ehtojen 

täyttymisestä. Varoituslaitoksen toiminnan tarkastamisen yhteydessä on tarkastettava varoituslaitok-
sen liittyminen vikailmoitusjärjestelmään sekä tarvittaessa liikennevaloihin, asetinlaitteeseen tai muu-
hun turvalaitokseen. 

Ei muutosta 

6.3 Asetinlaite (kappale)  

6.3.1  Yleistä (kappale) 

Tämä osuus päivittyy 
RATO22:ssa. Kulkuteiden 

ja ajolupien tarkastuksen 
vaatimukset on arvioi-
tava uudelleen. 

6.3.2  Raideosuus (kappale) Tämä osuus päivittyy 
RATO22:ssa. Kulkuteiden 
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ja ajolupien tarkastuksen 
vaatimukset on arvioi-
tava uudelleen. 

6.3.3  Opastin (kappale) Ei muutosta 

6.3.4  Vaihde, raiteensulku ja pysäytyslaite (kappale) Ei muutosta 

6.3.4.1  Keskitetty vaihde (kappale) Ei muutosta 

6.3.4.2  Asettimella varustettu vaihde (kappale) Ei muutosta 

6.3.4.3  Rajamerkkivapaus (kappale) Ei muutosta 

6.3.4.4  Keskitetty raiteensulku ja pysäytyslaite (kappale) Ei muutosta 

6.3.4.5  Asettimella varustettu raiteensulku ja pysäytyslaite (kappale) Ei muutosta 

6.3.4.6  Raideristeys (kappale) Ei muutosta 

6.3.4.7  Avainsalpalaite (kappale) Ei muutosta 

6.3.5  Junakulkutie (kappale) 

Tämä osuus päivittyy 

RATO22:ssa. Kulkuteiden 
ja ajolupien tarkastuksen 
vaatimukset on arvioi-

tava uudelleen. 

6.3.5.1  Junakulkutien varmistaminen (kappale) - 
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6.3.5.2  Junakulkutien purkautuminen (kappale) - 

6.3.5.3  Junakulkutien peruuttaminen (kappale) - 

6.3.5.4  Junakulkutien hätävarainen purkaminen (kappale) - 

6.3.5.5  Raideopastimiin kytketyn pääopastimen toiminta junakulkutiellä (kappale) - 

6.3.6  Vaihtokulkutie (kappale) - 

6.3.6.1  Vaihtokulkutien varmistaminen (kappale) - 

6.3.6.2  Vaihtokulkutien purkautuminen (kappale) - 

6.3.6.3  Vaihtokulkutien peruuttaminen (kappale) - 

6.3.7  Kulkutien automaattinen toiminta (kappale) - 

6.3.8  Linja (kappale) - 

6.3.8.1  Suojastusehdot (kappale) - 

6.3.8.2 Yhteenkytkettyjen linjojen liikennesuuntien välinen riippuvuus  

6.3.8.3 Linjavaihteen valvonta (kappale) - 

6.3.9  Paikallislupa (kappale) - 

6.3.9.1  Paikallisluvan valvonta (kappale) - 
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6.3.9.2  Paikallisluparyhmän muodostaminen ja suojaaminen (kappale) - 

6.3.9.3  Paikallisluvan palauttaminen (kappale) - 

6.3.9.4  Paikallisluvan painikkeet (kappale) - 

6.3.10  Asetinlaitteeseen liitetty varoituslaitos (kappale) - 

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 10 Junien kulunvalvonta JKV (9/2012)   

10.6.3 JKV:n rakentaminen ja tilapäinen käytöstä poistaminen (kappale) Lisättävä ERTMS-rajaba-
liisit. 

10.6.4 JKV:n tarkastaminen Ohjattavien baliisien 

määrä vähenee merkittä-
västi. Jäljelle jäävät on 
kuitenkin tarkastettava 

vähintään samalla tark-
kuudella kuin nykyoh-
jeissa. Ohjeet päivitet-

tävä vastaamaan uusia 
käyttötarkoituksia (eri-
tyiskohteet ja varikoiden 

raja-alueet). 

10.6.4.1 Baliisin asennuksen ja vakiosanoman tarkastus Päivitettävä, ERTMS-sa-
nomat tarkastetaan. 
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10.6.4.2 Ohjatun baliisin kaapeloinnin tarkastus Päivitettävä, ERTMS-sa-
nomat tarkastetaan.  

10.6.4.3 Tehoa mittaavan koodaimen tarkastus Päivitettävä vastaamaan 

tarkastettavia ohjattavia 
baliiseja. 

 

10.6.4.4 Jännitettä mittaavan koodaimen tarkastus Päivitettävä vastaamaan 
tarkastettavia ohjattavia 
baliiseja. 

 

10.6.4.5 Baliisien ohjauskortin tarkastus Päivitettävä vastaamaan 
uutta järjestelmää. 

10.6.4.6 Kulunvalvonnan liityntätietokoneen tarkastus Päivitettävä vastaamaan 
uutta järjestelmää. 

10.6.4.7 JKV-tarkastusajo Päivitettävä vastaamaan 
uutta järjestelmää. 

 JKV-tarkastusajo on tehtävä tulkitsemalla tarkastusajossa käytettävän yksikön JKV veturilaitteen 

näyttöjä. JKV-tarkastusajossa tehdyt tarkastukset on dokumentoitava ja JKV-tarkastusajossa käyte-
tyn yksikön rekisteröintilaitteen tiedot JKV-tarkastusajosta on tallennettava. 

Käsitteet päivitettävä 

mutta käytäntö voi olla 
sama. RBC-lokitiedot tu-
lee myös tarkastaa ja tal-

lentaa. Nopeusrajoitukset 
annetaan radioverkon yli 
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RBC:ltä. Nopeusrajoitus-
toiminnallisuuden tarkas-
taminen määriteltävä. 

 JKV:n toiminta on tarkastettava JKV-tarkastusajolla ennen uusien JKV-ratalaitteiden käyttöönottoa. 
JKV-ratalaitteisiin ja niiden ohjelmointiin tehdyt muutokset on tarkastettava JKV-tarkastusajolla en-
nen käyttöönottoa pois lukien seuraavat muutokset: 

Tarkastus suoritettava 
myös ennen ERTMS:n 
käyttöönottoa. ERTMS:n 

käyttöönotto JKV-varus-
tetulle radalle ohjeistet-
tava. 

Koeajo varjotilassa -kon-
septi on määriteltävä ja 
ohjeistettava.    

 Nopeusrajoitus, joka on asetettu ja tarkastettu Radanpidon turvallisuusohjeissa (TURO) esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti 

Nopeusrajoitukset anne-
taan radioverkon yli 
RBC:ltä.   

 Nopeusrajoituksen poistaminen Nopeusrajoitukset anne-
taan radioverkon yli 
RBC:ltä.   

 Yksittäiseen baliisisanomaan tehty korjaus tai muu vähäinen muutos Tarkastuksen tarve koe-
ajolla arvioitava uudel-
leen, kun kyseessä on 

yksittäisen baliisisano-
man korjaus tai muu vä-
häinen muutos. Lähtö-
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kohtaisesti kaikki baliisi-
sanomien muutokset tar-
kastetaan myös koe-

ajolla. 

 JKV-tarkastusajossa esiin tulevat baliisiviat on korjattava ja niiden poistuminen on varmistettava. Baliisitarkastukset rajoit-
tuvat pääosin tasovaihto- 

ja paikannusbaliiseihin.  

 JKV-tarkastusajossa on käytettävä kohdassa 10.2.10 esitettyjen vaatimusten mukaisia junatietoja 
seuraavin poikkeuksin: 

Vaihtoehtoisiin junatietoi-
hin perustuvat toiminnal-

lisuudet tarkastettava 
asetinlaitteen, RBC:n ja 
ratalaitteiden toiminnan 

vaikutusten osalta.   

 - SNJ-tieto on valittava siten, että se on suurempi kuin tarkastettavan alueen suurin nopeus, 
tai siten, että se mahdollistaa ensimmäisen tavoitepisteen takana olevan tavoitepisteen tar-

kastamisen, jos JKV:llä on valvottavana useita tavoitepisteitä samanaikaisesti. Baliisisanoma 
on tarvittaessa tarkastettava usealla eri SNJ-tiedolla. 

- 

 

 - KR%-tieto on oltava 50 tarkastettaessa kallistuvakorisen junan nopeusrajoituksia. -  

 - PT-koodin arvo on valittava siten, että sen avulla on mahdollista tarkastaa tarkastettavan 
alueen junakohtaiset nopeusrajoitukset, junan nopeutta muuttavat nopeusrajoitukset sekä 35 
km/h vaihdenopeusrajoitusten mahdollinen muuttaminen 20 km/h nopeusrajoitukseksi. Tie-

tyn kulkutien tai raiteen tarkastaminen on tarvittaessa tehtävä usealla eri PT-koodilla. 

PT-koodia vastaava rat-
kaisumalli on kehitteillä. 
Tarkastus määriteltävä. 
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 JKV-tarkastusajossa on tarkastettava JKV-veturilaitteen näytöistä jokainen uusi tai muutettu ohjaa-
mattoman informaatiopisteen vakiosanoma sekä jokainen uusi tai muutettu ohjatun informaatiopis-
teen baliisisanoma lukuun ottamatta 

Vastaava tarkastus teh-
tävä. Poikkeustilanteet 
arvioitava uudelleen. 

 - pääopastinpisteen Seis-opastetta vastaavaa baliisisanomaa, - 

 - tilannetta, jossa opastin ei näytä mitään opastetta, vastaavaa baliisisanomaa ja  - 

 - vikatilanteen baliisisanomaa. - 

 Pääopastinpisteen Seis-opastetta vastaava baliisisanoma on tarkastettava JKV tarkastusajossa käy-
tetyn yksikön rekisteröintilaitteen tallentamista baliisisanomista. 

-  

 JKV-tarkastusajossa on tarkastettava käytettävään ajosuuntaan informaatiota välittävän informaa-
tiopisteen ylityksen ja tavoitepisteen ohittamisen jälkeen sallitun nopeuden, tavoitenopeuden, ta-
voite-etäisyyden, valvontanopeuden sekä teksti-informaation oikeellisuus varmistettuun kulkutiehen, 

kulkutien ohiajovaraan ja käytetyn raiteen nopeusrajoituksiin nähden. 

Määriteltävä vastaava 
tarkastus perustuen ajo-
lupatietoihin ja kulkutie-

tietoihin.  

 JKV-tarkastusajossa on tarkastettava, että peräkkäiset samasta tavoitepisteestä informaatiota välit-
tävät informaatiopisteet välittävät toisiaan vastaavan tiedon tavoitepisteestä. Tarkastus tehdään var-

mistamalla, että jälkimmäisen informaatio pisteen kohdalla 

Ei vastaavaa toiminnalli-
suutta  

 - sallittu nopeus pysyy samana, kasvaa tai tavoitepisteeseen lasketun jarrutuskäyrän ohjaa-
mana laskee, 

Ei vastaavaa toiminnalli-
suutta  

 - tavoitenopeus pysyy samana,  Ei vastaavaa toiminnalli-
suutta  
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 - tavoite-etäisyys pysyy samana tai kasvaa ja Ei vastaavaa toiminnalli-
suutta  

 - valvontanopeus pysyy samana tai kasvaa. Ei vastaavaa toiminnalli-

suutta  

 JKV-tarkastusajo on tehtävä siten, että jokainen baliisisanomaan ohjelmoitu tavoitepiste tulee tarkas-
tettua vähintään kohdassa 10.2.2 tiedonsiirtomatkasta esitettyjen vaatimusten mukaiselta etäisyy-

deltä. 

Paikannus- ja tasonvaih-
tobaliisien tiedot ja si-

jainti tarkastettava RATO 
22 -määrityksiä vasten.  

 Sallittu nopeus on tarkastettava seuraavasti, kun sallittu nopeus muuttuu muutoin kun jarrutuskäyrän 

laskennan ohjaamana: 

Määriteltävä vastaava 

tarkastus perustuen ajo-
lupatietoihin ja kulkutie-
tietoihin. Tarkastus 

DMI:ltä sekä mahdolli-
sesti veturin ja RBC:n 
tiedoista.  

 - Sallittu nopeus vastaa raiteen, jolla yksikkö liikkuu, suurinta nopeutta. - 

 - Sallittu nopeus vastaa vaihteen nopeusrajoitusta varmistetun kulkutien mukaisesti - 

 - Sallittu nopeus vastaa käytettävien junatietojen mukaisesti kyseisen kohdan kaikkia junia kos-
kevaa nopeusrajoitusta, kaarteesta johtuvaa nopeusrajoitusta, junakohtaista nopeusrajoi-
tusta tai junan nopeutta muuttavaa nopeusrajoitusta. 

- 

 - Vaihdealueen nopeusrajoituksen alku- ja päätekohta sijaitsee oikein. - 
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 - Nopeusrajoituksen alku- ja päätekohta sijaitsee oikein. - 

 Rajapisteen ylittämisen jälkeen on tarkastettava, että JKV-veturilaite siirtyy rajapisteen takana olevaa 
JKV-aluetta vastaavaan tilaan. 

Vastaava toiminta tarkas-
tettava koskien rajabalii-

seilla rajattua aluetta.  

 Seuraavat tarkastukset on tehtävä edellä kuvattujen tarkastusten lisäksi tavoitepisteen ollessa Seis-
opastetta näyttävä opastin: 

Vastaava toiminta tarkas-
tettava Seis-opastettava 

vastaavissa EoA-, LoA- 
tai danger point -koh-
dissa. 

 - Tavoite-etäisyys on oltava opastimen sijainnin mukainen. Tarkastuksessa on huomioitava 
kaikkien opastimien, jotka voivat toimia kulkutien päättävänä opastimena, kun tarkastettava 
baliisisanoma välitetään, sijainti. 

Ajolupamerkki korvaa 
opastimet ajoluvan pää-
tekohtana. 

 - Opastimen valvontanopeus on opastimen valvontanopeuden mukainen. Tarkastuksessa on 
huomioitava kaikkien opastimien, jotka voivat toimia kulkutien päättävänä opastimena, kun 
tarkastettava baliisisanoma välitetään, valvontanopeus. 

Ajolupamerkki korvaa 
opastimet ajoluvan pää-
tekohtana. 

 - Tekstinäyttönä on ”opastin”, kun yksikkö on Seis-opastetta näyttävän opastimen edessä ole-
vaa suojaväliä edeltävällä suojavälillä. 

Määriteltävä vastaava 
tarkastus DMI:n näyttä-

mistä tiedoista.    

 - Tekstinäyttönä on ”seis”, kun yksikkö on Seis-opastetta näyttävän opastimen edessä olevalla 
suojavälillä. 

Määriteltävä vastaava 
tarkastus DMI:n näyttä-

mistä tiedoista.    
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 Seuraavat tarkastukset on tehtävä edellä kuvattujen tarkastusten lisäksi tavoitepisteen ollessa 
vaihde: 

- 

 - Tavoite-etäisyys on oltava vaihteen sijainnin mukainen. Tarkastuksessa on huomioitava kaik-

kien vaihteiden, jotka voivat olla tavoitepisteenä, kun tarkastettava baliisisanoma välitetään, 
sijainti. 

- 

 - Tavoitenopeus on vaihteen tai sen takana olevan raiteen nopeusrajoituksen mukainen. - 

 - Tekstinäyttönä on ”vaihde”. Määriteltävä vastaava 
tarkastus DMI:n näyttä-
mistä tiedoista.    

 Seuraavat tarkastukset on tehtävä edellä kuvattujen tarkastusten lisäksi tavoitepisteen ollessa no-
peusrajoitus: 

Vastaava tarkastus mää-
riteltävä LoA-kohdille (Li-

mit of Authority). 

 - Tavoite-etäisyys on oltava nopeusrajoituksen sijainnin mukainen. - 

 - Tavoitenopeus on nopeusrajoituksen mukainen. - 

 - Tekstinäyttönä on ”nop.raj.” Määriteltävä vastaava 
tarkastus DMI:n näyttä-
mistä tiedoista.    

 Seuraavat tarkastukset on tehtävä, jos esitetyt vaatimukset JKV-tarkastusajossa tehtävistä tarkas-
tuksista täyttyvät kyseisten JKV:n toimintojen osalta: 

Vastaava toiminta tarkas-
tettava. 
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 - Tekstinäyttönä on oltava ”varattu” varatun raiteen junakulkutien aloittavan opastimen ja koh-
dan, johon varatun raiteen junakulkutiellä tyypillisesti liikennöidään, välisellä alueella. 

Määriteltävä vastaava 
tarkastus DMI:n näyttä-
mistä tiedoista.    

 - Sallitun nopeuden on oltava 10 km/h suurempi kuin SNJ-tieto vauhtinousuksi määritetyllä 
alueella PT-koodin bitin 1 ollessa aktiivinen. 

Määriteltävä vastaava 
tarkastus DMI:n näyttä-
mistä tiedoista. Vauh-

tinousukonseptia ei ole 
ratkaistu ETCS-käyttöön 

 - JKV-veturilaite ei saa ilmaista pyöränhalkaisija-asetukseen liittyvää vikaa ajettaessa jarrutta-

matta pyöränhalkaisija-asetuksen tarkastusalueen läpi. JKV-tarkastusajossa käytetyn yksikön 
rekisteröintilaitteen tallentamista baliisisanomista on tarkastettava, että pyöränhalkaisija-ase-
tuksen tarkastusalueen pituus on 1 000 ± 5 m. 

- 

10.6.4.8 JKV-ratalaitteisiin tehtyjen muutosten ja kunnossapitotoimenpiteiden tarkastaminen  

 JKV-ratalaitteisiin tehty muutos tai kunnossapitotoimenpide on tarkastettava tässä kohdassa esitet-
tyjen vaatimusten mukaisesti. JKV-ratalaitteisiin tehty muutos on tarkastettava lisäksi JKV-tarkastus-

ajolla, jos kohdassa 10.6.4.7 esitetyt vaatimukset JKV-tarkastusajosta täyttyvät. 

Määriteltävä vastaava 
tarkastus. 

 Ohjaamattoman informaatiopisteen baliisisanomat on tarkastettava ennen raiteen luovuttamista lii-

kenteelle, jos baliisi on vaihdettu tai ohjelmoitu. Tarkastuksessa on todettava, että baliisien lähettä-
mät baliisisanomat vastaavat informaatiopisteen IDtunnuksen mukaisia baliisisanomia ja että infor-
maatiopisteen päätoimintasuunta on oikea. 

Määriteltävä vastaava 

tarkastus. 

 Ohjatun informaatiopisteen baliisin, joka on vaihdettu tai ohjelmoitu, vakiosanoma ja baliisia ohjaa-
van laitteen lähettämä baliisisanoma on tarkastettava ennen raiteen luovuttamista liikenteelle. Tar-

Määriteltävä vastaava 
tarkastus. 
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kastuksessa on todettava, että baliisin vakiosanoma vastaa informaatiopisteen ID-tunnuksen mu-
kaista baliisin vakiosanomaa ja että baliisi lähettää baliisia ohjaavan laitteen lähettämää baliisisano-
maa. 

 Tehoa mittaavan koodaimen, joka on vaihdettu tai ohjelmoitu uudelleen, lähettämä baliisisanoma on 
tarkastettava kaikilta koodaimen ohjaamien informaatiopisteiden ohjatuilta baliiseilta ennen raiteen 
luovuttamista liikenteelle. Tarkastus voidaan tehdä lukemalla baliisisanoma baliisikaapelin riviliitti-

meltä. 

- 

 Tehoa mittaava koodain ja koodaimeen liittyvän opastimen opasteet on tarkastettava siten, että yh-
den koodaimen ohjaaman baliisin kaikki baliisisanomat tarkastetaan kaikilla koodaimen ohjausten 

kombinaatioilla, jos koodaimen lamppukorttien kytkentöjä on muutettu tai ne on irrotettu tai kytketty. 

- 

(Koodain voi tulla käyt-

töön erityiskohteissa.) 

 Jännitettä mittaavan koodaimen, joka on vaihdettu tai ohjelmoitu uudelleen, lähettämä baliisisanoma 
on tarkastettava lukemalla jokaisen vaihdetun tai uudelleen ohjelmoidun koodaimen lähettämä balii-

sisanoma kaikilla kyseisen koodaimen ohjausten kombinaatioilla. Jännitettä mittaava koodain on tar-
kastettava siten, että jokaisen koodaimen ohjaaman baliisin baliisisanoma tarkastetaan jokaisella ky-
seisen koodaimen ohjausten kombinaatiolla, jos koodaimen kytkentöjä on muutettu tai ne on irrotettu 

tai kytketty. Tarkastus voidaan tehdä lukemalla baliisisanoma baliisikaapelin riviliittimeltä. 

- 

 Baliisien ohjauskortin lähettämä baliisisanoma on tarkastettava joltakin ohjauskortin ohjaamalta ba-
liisilta ennen raiteen luovuttamista liikenteelle, jos baliisien ohjauskortti on vaihdettu tai ohjelmoitu. 

Tarkastuksessa on todettava, että baliisin lähettämä baliisisanoma vastaavaa informaatiopisteen ID-
tunnuksen mukaista baliisisanomaa. Tarkastus voidaan tehdä lukemalla baliisisanoma baliisikaapelin 
riviliittimeltä. Kulunvalvonnan liityntätietokoneen muutos on tarkastettava toteamalla muutettujen 

turvalaite-elementtien lähettävän turvalaite-elementin tilaa vastaavan tilatiedon liityntätietokoneelle. 
Turvalaite-elementin tilatieto on tarkastettava jokaisessa kyseisen turvalaite-elementin tilassa. 

Koskee ohjattuja baliiseja  
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 Asetinlaitteeseen tehty muutos, joka vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa asetinlaitteelta suoraan JKV-ra-
talaitteille välitettäviin ohjauksiin, on tarkastettava ennen raiteen luovuttamista liikenteelle. 

Tarkastettava vastaa-
vasti.  

10.6.5 JKV:n käyttöönotto  

 JKV:n käyttöönoton aloittamiselle on oltava Liikenneviraston hyväksyntä. ERTMS-muutoksille on li-
säksi oltava lupa ERAlta 
(One-stop shop). 

 Kohdassa 10.6.4 kuvatut tarkastukset on oltava tehtynä ennen JKV-järjestelmän käyttöönottoa. ERTMS:n käyttöönottoon 
liittyvät toimenpiteet on 
määriteltävä. 

 JKV:n käyttöönottaminen ja käytöstä poistaminen on toteutettava liikennöinnistä annettujen mää-
räysten mukaisesti. 

ERTMS:n käyttöönottoon 
liittyvät toimenpiteet on 

määriteltävä. 

 JKV:n käyttöönotto on suunniteltava ja vaiheistettava siten, että JKV-ratalaitteet ovat poissa käytöstä 
mahdollisimman lyhyen ajan. 

ERTMS:n käyttöönottoon 
liittyvät toimenpiteet on 

määriteltävä. 

 JKV:n käyttöönottamiseen liittyvät toimenpiteet on kuvattu tarkemmin Liikenneviraston julkaise-
massa käyttöönotto-ohjeessa. 

ERTMS:n käyttöönottoon 
liittyvät toimenpiteet on 

määriteltävä. 

10.6.6 JKV:n kunnossapito (kappale) Kunnossapitotyön tarkas-
tus on määriteltävä uu-

delleen. 
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