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- oletko valmis?



ERTMS tiiviisti 

ERTMS (engl. European Rail 

Traffic Management System) 

on eurooppalainen rautatieliikenteen

hallintajärjestelmä, jolla pyritään

yhtenäistämään rautatie-

liikennöinnin toiminnallisuuksia.

Vaikka ERTMS:n yhteydessä

puhutaan usein Eurooppaan

tulevasta järjestelmästä, tullaan

järjestelmä ottamaan käyttöön ennen

pitkää myös muilla mantereilla.  

Suuret muutokset tapahtuvat usein

verkkaisesti – näin myös

rautatieliikenteessä. Ensimmäisiä

teknisiä tietoja järjestelmästä

julkaistiin maailmalla vuosituhannen

vaihteessa, jonka jälkeen kehitys on

edennyt pisteeseen, jossa

ensimmäisiä ERTMS-teknologiaa

hyödyntäviä ratoja on otettu

Euroopassa aktiiviseen käyttöön. 

Suomessa on jo käynnistynyt

ERTMS-teknologiaa hyödyntävä

testiratahanke. Testiradan ja

pilottiradan toteutusten jälkeen

ERTMS tulee seuraavien

vuosikymmenien aikana käyttöön

koko maan kattavasti. Nyt on siis

oikea hetki perehtyä järjestelmän

mahdollisuuksiin ja poimia vinkit

talteen. 



Global System for Mobile

Communications - Railway

Eurooppalainen junan

kulunvalvontajärjestelmä,

luokka A

Järjestelmäkokonaisuus, joka

valvoo junan liikettä

Rata- ja kalustolaitteita

Tiedonsiirto- ja

viestintäjärjestelmä

Tiedonvälitys radan, junan ja

radiosuojastuskeskuksien välillä

Elinkaarensa loppupuolella,

korvaajaksi tulossa FRMCS

ETCS

European Train 

Control System

GSM-R

GSM-R kokonaisuudessa huolehditaan järjestelmän viestinnästä

radioverkon kautta radan, junan ja radiosuojastuskeskuksien välillä.

GSM-R osalta on myös huomioitava, että kyseinen teknologia on

tulossa elinkaarensa päähän jo tämän vuosikymmenen lopulla ja

korvaajaksi on kaavailtu tulevaisuuden dataradioverkkoa - Future

Railway Mobile Communication Systemia, tuttavallisesti FRMCS:ää.

Näiden kahden osakokonaisuuden pääpiirteet on esitelty alla

olevassa kuvassa. 

 

Järjestelmän rakenne

ERTMS-kokonaisuus rakentuu

kahdesta osakokonaisuudesta,

jotka ovat ETCS (engl. European

Train Control System) eli

eurooppalainen rautatieliikenteen

ohjausjärjestelmä ja GSM-R -

viestintäjärjestelmä. ETCS pitää

sisällään erilaisia teknisiä

osajärjestelmiä, kuten jarrutuksen

automatisointia ja nopeuden

valvontaa.



Järjestelmien uusimista ERTMS-

aikakaudelle vauhdittaa kaksi

tekijää: elinkaarensa päähän

tulleet junien kulunvalvonta-

järjestelmät sekä tarve

yhtenäistää Euroopan

rautatieliikennejärjestelmää.  

Suomessa on arvioitu, että

nykyinen kulunvalvonta-

järjestelmä on tulossa elin-

kaarensa päähän vielä tämän

vuosikymmenen aikana. Tilanne

on sama myös monissa muissa

Euroopan maissa.

Järjestelmien uusiminen ja

korvaavien järjestelmien

hankinta on edessä paitsi

kehittyneemmän teknologian

saavuttamiseksi myös

vanhentuneiden järjestelmien

ylläpito- ja huoltokustannusten

takia. 

Muutoksen toinen ajuri on tarve

luoda Eurooppaan yhtenäinen

rautatieliikennejärjestelmä.

Järjestelmästä on hyötyä

erityisesti Keski-Euroopan

alueella, jossa pystytään 

yhteisen ERTMS-järjestelmän

avulla liikkumaan ketterästi 

eri maiden välillä. 

Mihin järjestelmää 

tarvitaan?

Mitä hyötyä

järjestelmästä on

Suomessa?

Vaikka Suomi ei maantieteellisen

sijaintinsa ja poikkeavan

raideleveytensä vuoksi pysty

liittymään Euroopan raideliikenteen

verkostoon, on järjestelmästä hyötyä

meillekin. Yhteinen järjestelmä tarjoaa

mittakaavaetua sekä komponenttien ja

järjestelmien saatavuuden että

kustannusten osalta. Sen avulla

pystytään myös useita nykyisiä

järjestelmiä tehokkaammin 

valvomaan junien nopeuksia ja näin

parantamaan liikennöinnin

turvallisuutta. 



Järjestelmän avulla on mahdollista

nostaa myös raideliikenteen

kapasiteettia, lyhentämällä peräkkäin

liikkuvien junien välistä matkaa tai

aikaa. Kapasiteetin nostamisen osalta on

kuitenkin huomioitava erilaisten

rataosien omat ominaisuudet, joilla on

merkittävä vaikutus siihen, kuinka

paljon hyötyä kapasiteetin osalta

voidaan saavuttaa. 

ERTMS-järjestelmässä on asetettu

korkeat standardit komponenteille ja eri

osajärjestelmille. Yhtenäiseen

järjestelmään siirtyminen takaa paitsi

laadukkaat myös kehittyvät ratkaisut.

Laadun lisäksi ERTMS tuo

kustannussäästöjä koko elinkaarelle.

Kun järjestelmässä siirrytään tasoille 2

tai 3, ei radanvarressa olevia opastimia

tai erityistä radan vapaanaolon

valvontaa tarvita. Tällöin vältytään

radanvarsilaitteistojen ylläpito- ja

huoltokustannuksilta. Myös

rakentamisessa saavutetaan

kustannussäästöjä, kun

kaapelointimäärä vähenee.

Mitä tulee huomioida järjestelmää

suunniteltaessa?

Jotta asia ei olisi aivan yksinkertainen, on ERTMS/ETCS-järjestelmistä

laadittu erilaisia tasoja, jotka sisältävät eri toiminnallisuuksia. Kaikkialla

rataosilla ei välttämättä ole tarvetta saada järjestelmästä jokaista 

sen tarjoamaa teknistä hyötyä irti, joten eri tasoiset ratkaisut tulevat

tarpeeseen. Näitä eri tasoja ja niiden mahdollisia ominaisuuksia 

on kuvattu seuraavassa taulukossa. 



FRMCS eli nykyisen GSM-R radioverkon korvaaja, joka tuo

rautateille 5G teknologian mahdollisuuksia.

Satelliittipaikannus tuo uusia mahdollisuuksia paikantamiseen ja

junan kulkeman matkan mittaukseen yhteistoiminnassa kaluston

sensoreiden ja mittareiden kanssa.

Kyberturvallisuus on tärkeässä roolissa kehittyvän

tiedonsiirtotekniikan ja rautateiden digitalisaation osalta.

ATO eli automaattiset junatoiminnot, joilla pyritään vähentämään

energian kulutusta ja parantamaan kapasiteetin käyttöä.

automatisoimalla tiettyjä nykyisin manuaalisesti tehtäviä toimia.

Muut kehitysaskeleet kuten jarrutuskäyrien optimointi, junan

eheyden valvonta sekä digitaaliset kaksoset.

ERTMS-järjestelmän uudet ominaisuudet ovat keskeinen osa rautateiden

tulevaisuuden digitalisaatiota. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat:

Kattavammat kuvaukset muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja kuinka

määritellyt järjestelmän tasot poikkeavat toisistaan, löytyvät

laatimastamme erillisestä raportista. Raportin aineisto on kerätty

julkisesti saatavilla olevista rautatiealan lähteistä. Näiden lisäksi tietojen

keräämisessä on käytetty haastatteluja, joihin on osallistuneet WSP:n

raideliikenteen asiantuntijoita Suomesta, Ruotsista ja Iso-Britanniasta.

Perustoimintaperiaatteiden lisäksi raportissa on esitetty muutamia

tulevaisuuden ominaisuuksia kuten ATO, virtuaalibaliisikonsepti sekä

FRMCS, joita korkeamman tason ERTMS/ETCS-järjestelmät

mahdollistavat. Lisäksi raporttiin on pyritty löytämään kiinnostavia

hyväksi havaittuja oppeja ja haasteita, joita eri maiden ERTMS-

käyttöönottojen aikana on havaittu.

 



Kiinnostuitko? 

Lataa raportti käyttöösi

Pääset lataamaan koko 59-sivuisen raportin 

 

Jos aiheen pohjalta herää kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä. 

ERTMS-konsultoinnin ohella tarjoamme kattavat palvelut ratakaluston

hallinnasta raideliikenteen teknologisiin ratkaisuihin. Asiantuntijamme

toimivat osana globaalia verkostoamme, tuoden hankkeidesi tueksi

viimeisimmät ratkaisut maailmalta sekä vahvan paikallisen osaamisen.

Raportin on koonnut 

Mikko Kapanen, 

projektipäällikkö

Rata

+358 40 5725880

mikko.kapanen@wsp.com

Tämän asiakirjan tarkoitus on ainoastaan kuvata yleisellä tasolla ERTMS-järjestelmää sen nykyisessä muodossaan

sekä markkinoida WSP:n tarjoamia ERTMS-konsultointipalveluja mahdollisille asiakkaille. Asiakirjassa esitettyjä

tietoja ei tule siten tulkita tyhjentävänä esityksenä ERTMS-järjestelmästä tai sen ominaisuuksista.

tämän linkin kautta.

https://www.wsp.com/fi-FI/campaigns/ertms-tulee-oletko-valmis

