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Tiivistelmä 

ETCS-kulunvalvontaan siirtyminen tuo tullessaan monia etuja rautatieliikenteen 
turvallisuudelle. Yksi hyödyistä liittyy tasoristeysten varoituslaitosten modernisoi-

miseen. ETCS-kulunvalvonta mahdollistaa toiminnallisen takaisinkytkennän, jonka 
avulla varoituslaitos kykenee kommunikoimaan liikkuvien yksiköiden kanssa, ja 
näin ollen varoituslaitosten vikatilanteisiin on mahdollista reagoida tulevaisuudessa 

ohjaamalla junaliikennettä hidastamaan tai pysähtymään ennen varoituslaitosta. 

Tässä selvityksessä on tutkittu muiden eurooppalaisten valtioiden toteuttamia 
ETCS-kulunvalvonnan rajapintojen lisäämisen ratkaisuvaihtoehtoja tasoristeysten 

varoituslaitoksille. Lisäksi selvitys tarkastelee muualla Euroopassa ja Pohjoismaissa 
tehtyjä käyttösääntöjä ETCS-veturilaitteella varustamattomien yksi-köiden ja työ-
koneiden osalta, turvallisuutta lisäävän varustelun lisäämistä ja teknisiä perusteita 
laitevalinnoille, sekä erilaisten toteutustapojen arkkitehtuureja. Nämä vaikuttavat 

merkittävästi siihen, minkälaiset muutoksen vaikutukset ovat varoituslaitosten tur-
vallisuuteen ja toiminnallisuuteen. 

Taustatutkimuksen pohjalta raportti esittää toimenpiteet Digirata-hankkeessa ha-

vaittujen kolmen tasoristeyksen varoituslaitoksen päätyypin päivittämiseksi ETCS-
kulunvalvonnan rajapinnalla ja kohdekohtaisesti optimoidulla varustelulla. Näistä 
varoituslaitostyypeistä on laadittu kaksi esimerkkitapausta, jotka pohjautuvat rata-

verkolta löytyviin, perustyyppejä edustaviin oikeisiin varoituslaitoksiin. 
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Jussi Nieminen, Jarno Auvinen, Oskari Kvist, Tuukka Varjoranta, Aarne Alameri, 
Ville Kivimäki, Joona Neuvonen: ERTMS-systemet och funktionaliteten hos var-
ningsanläggningar vid plankorsningar. Trafikledsverket. Helsingfors 2022. Trafikleds-
verkets publikationer 19/2022. 57 sidor och 3 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-
317-956-1. 

Sammanfattning 

Övergången till ETCS-tågkontroll medför många fördelar för säkerheten i järnvägs-

trafiken. En av fördelarna är en modernisering av varningsanläggningar vid plan-
korsningar. ETCS-tågkontroll möjliggör funktionell återkoppling, så att varningsan-
läggningen kan kommunicera med mobila enheter, och därmed blir det möjligt att 

reagera på felsituationer i varningsanläggningar i framtiden genom att styra tåg-
trafiken att sakta in eller stanna före varningsanläggningen. 

I denna rapport har man granskat sådana lösningsalternativ för att öka gränssnit-

ten för ETCS-tågkontroll hos varningsanläggningar vid plankorsningar som genom-
förts av andra europeiska stater. I rapporten granskas dessutom driftsregler i fråga 
om enheter och arbetsmaskiner som inte utrustats med ETCS-lokenhet och som 

gjorts upp i andra delar av Europa och i de nordiska länderna, en ökning av säker-
hetshöjande utrustning och de tekniska kriterierna för val av enhet, samt för hur 
olika genomförandesätt är uppbyggda. Dessa har en stor betydelse för hur föränd-

ringen inverkar på säkerheten och funktionaliteten hos varningsanläggningarna. 

Utgående från en bakgrundsundersökning föreslår rapporten åtgärder för en upp-
datering av huvudtypen av de tre varningsanläggningar vid plankorsningar som 

observerats i projektet Digirata med gränssnittet för ETCS-tågkontroll och med 
målinriktad utrustning. För dessa typer av varningsanläggningar har gjorts två ex-
empelfall baserade på riktiga varningsanläggningar som re-presenterar grundläg-
gande typer i bannätet. 
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Jussi Nieminen, Jarno Auvinen, Oskari Kvist, Tuukka Varjoranta, Aarne Alameri, 
Ville Kivimäki, Joona Neuvonen: ERTMS and the functionality of level-crossing 
warning systems. Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2022. Publications of 
the FTIA 19/2022. 57 pages and 3 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-956-
1. 

Abstract 

The transition to ETCS train control will bring many benefits to the safety of rail 

transport. One of the benefits is associated with the modernisation of warning 
systems for level crossings. ETCS train control enables a functional feedback loop 
for the warning system to communicate with mobile units. Therefore, it will be 

possible in the future to respond to malfunctions in warning systems by directing 
train traffic to slow down or stop before the warning system. 

This study has examined the solution options for increasing ETCS train control 

interfaces implemented by other European states for level-crossing warning sys-
tems. In addition, the study ex-amines the operating regulations established else-
where in Europe and the Nordic countries for trains and work machinery not 

equipped with an ETCS on-board unit and the addition of safety-enhancing equip-
ment and technical criteria for selecting equipment, as well as the architecture of 
various implementation methods. These will have a significant impact on what type 

of impact the change will have on the safety and functionality of the warning sys-
tems. 

Based on the background study, the report presents measures to update the three 

main types of level-crossing warning systems observed in the Digirail project with 
the ETCS train control inter-face and site-specifically optimised equipment. Two 
example cases of these warning system types have been drawn up, based on ac-
tual warning systems representing basic types as found on the railway network.
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Esipuhe 

Jatkuvatoiminen junakulunvalvontajärjestelmä ERTMS/ETCS-tasolla 2 tuo muutok-
sia ja luo uusia mahdollisuuksia myös tasoristeysten varoituslaitosten toiminnalli-

suuden toteutuksiin. Tässä työssä selvitetään kulunvalvontaan, tasoristeyslaitok-
siin ja näiden rajapintoihin toteutettavissa olevia ratkaisuja, joiden toiminnallisuuk-
sissa on hyödynnetty lisäturvallisuutta tarjoavia mahdollisuuksia.  

Työssä on selvitetty varoituslaitosten toiminnallisuuden toteuttamista 
ERTMS/ETCS-järjestelmän tasolla 2, pohjautuen ERTMS/ETCS-järjestelmän pää-
versioon 3 (Baseline 3).  

Tarkastelun kohteena on varoituslaitosten toiminnallinen takaisinkytkentä, jolla py-

ritään varmistamaan tasoristeyksen toiminta jopa ilman raiteen vapaanaolonval-
vontaa. Tämän myötä on kuvattu ERTMS/ETCS-järjestelmää koskevan UNISIG 
SUBSET -vaatimuseritelmän mahdollistamia teknisiä toteutusratkaisuja, joissa va-

roituslaitokset kommunikoisivat asetinlaitteen, radiosuojastuskeskuksen ja ETCS-
veturilaitteen välillä. Työssä tutkitaan myös, millaisia muutoksia tämä edellyttäisi 
varoituslaitoksiin ja muihin liittyviin ratajärjestelmäkokonaisuuden osiin.   

Ratkaisuja on pohdittu käyttäen lähtökohtana eurooppalaisia jo toteutuneita 
ERTMS/ETCS-järjestelmäsovituksia. Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta kerättyjen 
taustatietojen avulla on selvitetty, miten sovitukset voisivat toimia Suomessa. 

Selvitys on tehty perehtymällä eri maiden määrittely- ja suunnitteludokumentteihin 
ja näissä esitettyihin teknisiin ratkaisuihin, eurooppalaisten viranomaisten ja infra-
struktuurinhaltijoiden haastatteluilla ja tietopyynnöillä, sekä avoimien lähteiden pe-

rusteella.  

 
Helsingissä maaliskuussa 2022 

Väylävirasto 
Radanpidon keskitetyt tehtävät
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1 Eurooppalaisten ERTMS-
kulunvalvontajärjestelmien ja 
tasoristeyslaitosten yhteensovitusten 
selvittäminen ja tutkiminen 

1.1  Toteutustapojen vertailu 

Euroopassa ERTMS/ETCS-järjestelmiä on suunniteltu ja käyttöönotettu runsaasti 
ja erilaiset eroavaisuudet tasoristeyslaitosten varustelun ja ETCS-kulunvalvonta-

osajärjestelmän rajapinnan kanssa alkavat hahmottua. ERTMS User Group (EUG) 
on laatinut suosituksiinsa tasoristeystoteutusten osalta kaksi esimerkkiratkaisua, 
joita on käytetty monen kansallisen toteutustavan lähtökohtana. Näihin viitataan 

tässä dokumentissa EUG:n oman esitystavan mukaisilla kirjaimilla A ja B. Eroavai-
suutena ratkaisuissa on varoituslaitoksen hälytyksen aktivointitapa. Varoituslaitok-
sen aktivoiminen ratkaisuvaihtoehdossa A pohjautuu veturilaitteen ajolupapyyn-

töön, kun taas ratkaisuvaihtoehto B käyttää varoituslaitoksen hälytyksen aloittami-
seen veturilaitteen ilmoittamaa sijaintitietoa /34/. 

Tätä selvitystyötä varten syvennyttiin soveltuvien pohjoismaisten ja eurooppalais-

ten valtioiden toteuttamiin kulunvalvontauudistuksiin ja näiden pohjalta määritet-
tyihin varoituslaitosten rajapintamuutoksiin. Vertailukohdiksi valittiin Ruotsi, Norja, 
Tanska, sekä Alankomaat. Näiden valtiollisten rataverkkojen haltijat, sekä heidän 

edustajinaan toimineet asiantuntijat ja yhteyshenkilöt olivat suuresti avuksi toimit-
taen vastineet välitettyihin tietopyyntöihin. 

Taulukossa 1 havainnollistetaan valikoitujen verrokkimaiden tasoristeysvarustelui-
den nykytilannetta. 
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Taulukko 1. Verrokkimaiden tasoristeysvarustelun nykytilanne. 

Ominaisuus Ruotsi Norja Tanska Alankomaat 

Toiminnallinen  
takaisinkytkentä, ks.  
kappale 2.1 (kyllä/ei) 

Kyllä Kyllä Kyllä Ei 

Optimoitu varoitusaika 
(kyllä/ei) 

Ei, valmius 
olemassa 

Kyllä Kyllä Ei, mutta on 
suunniteltu 

Kahdennettuja  
raiseosuuksia hälytyksen 
käynnistykseen  
(pl. tieosuus) (kyllä/ei) 

Ei Ei Kyllä Kyllä,  
vaihtotyöalu-
eella 

Tieosuus käynnistää  
hälytyksen (kyllä/ei) 

Kyllä Kyllä Ei Ei 

Kahdennettu raideosuus 
tieosuudella  
(Er = raidevirtapiiri,  

Ak = akselinlaskija) 

Er Ak Ak Ak 

Tasoristeysalueen  
alkaminen ilmaistu  
merkein (kyllä/ei) 

Kyllä Kyllä Ei Ei 

Rajapinta  
(rele/valokuitu) 

Rele Rele/valo-
kuitu 

Valokuitu Rele 

Rajapinta (protokolla) - 
(myöhem-
min 
EULYNX) 

EULYNX 
(osittain, 
I/O) 

Laitetoimit-
tajakohtai-
nen 

Laitetoimitta-
jakohtainen 

ETCS-varustamattoman 
kaluston liikennöinnin  
salliminen radalla 
(kyllä/ei) 

Ei Ei Ei Ei 

Tasoristeysalueen  

esteentunnistus  
(käytössä/ei käytössä) 

Käytössä, 

osittain  

Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 

Takaisinkytkentä  
näkyvällä opastimella 
(kyllä/ei) 

Kyllä Kyllä, (ei 
ERTMS) 

Kyllä Ei 

Takaisinkytketyn  
näkyvän opasteen  

esiopaste (kyllä/ei) 

Kyllä, (ei 
ERTMS) 

Kyllä, (ei 
ERTMS) 

Kyllä, 
osassa 

Ei 

Muita maakohtaisen  
toteutuksen  
ominaisuuksia 

ERTMS-va-
rustetulla 
radalla ei 
esiopastetta 
tasoristeyk-
selle 

 
Liikenteen-
ohjaaja voi 
käynnistää 
varoituslai-
toksen häly-
tyksen, tie-
liikenne 
priorisoitu, 
paikallinen 
ohjaus mah-
dollista 
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1.2  Ruotsin toteutustapa 

 

Kuva 1. ETCS-kulunvalvonnalla aktivoitava tasoristeyksen varoituslaitos 
Ruotsissa. Kuvan keskellä näkyy tasoristeyksen V-valo-opastin /v1/. 

Ruotsin ETCS-varustetuissa tasoristeyksissä on käytössä toiminnallinen takaisin-
kytkentä ja kulkutiepohjainen hälytyksen ohjaus. 

Tällä hetkellä varoituslaitosten yhteensovitus ETCS-kulunvalvonnan kanssa (ase-
tinlaitteiden ja tasoristeysten välillä) on toteutettu relepohjaisesti. EULYNXin mu-
kaiset rajapinnat eivät ole vielä käytössä /11/, mutta niille on valmius uusien taso-

risteyslaitosten osalta /39/. Tämä koskee niin perinteisiä releillä ohjattuja tasoris-
teyslaitoksia, kuin uudempia elektronisesti ohjattuja tasoristeyksiä.  

Ruotsin ETCS-varustetuilla rataosilla tasoristeyksen varoituslaitoksen ohjaukseen 

hyödynnetään ETCS-järjestelmää. Tasoristeyksen varoituslaitoksen hälytys aktivoi-
daan hyödyntäen ETCS-järjestelmän ominaisuuksia. Tasoristeyksen varoituslaitok-
sen tieosuudella sijaitsevaa raidevirtapiiriä käytetään hälytyksen purkamiseen nor-

maalitilanteissa. Lisäksi poikkeustilanteissa näitä käytetään hälytyksen aloittami-
seen, mikäli osuus varautuu. Muita raiteen vapaanaolonvalvonnan järjestelmiä ei 
käytetä hälytyksen aloittamisen ohjaukseen, jos tasoristeyksessä ei käytetä vaih-

tokulkuteitä. Tämän vuoksi ETCS-varustamaton kalusto ei saa liikkua rataosilla, 
joissa on käytössä ETCS-kulunvalvonta. Osalla nykyisistä ETCS-rataosista on säily-
tetty ruotsalaisen kulunvalvontajärjestelmän VS (Vägsignal) ja VFS (Vägförsignal)-

opastimet varajärjestelmänä /v1/ /11/. 

Kulunvalvonnalla ja toiminnallisella takaisinkytkennällä on Ruotsissa historiaa jo 
pidemmältä ajalta: toiminnallista takaisinkytkentää on ollut käytössä perinteisillä 

VS- ja VFS-opastimilla yli 60 vuotta /18/ ja kulunvalvontaan (ATC) kytkettynä noin 
40 vuotta. 

Ruotsissa ETCS-kulunvalvontaan kytkettyjen tasoristeyslaitosten toteutustavaksi 

on valittu ajolupapyyntöön pohjautuva EUG:n toteutustapa A /34/. Seuraavissa 
kaavioissa havainnollistetaan ajolupapyynnön lähettämisen jälkeisiä viiveitä, varoi-
tuslaitosten aktivoimisperiaatetta, sekä toimintaa vikatilanteissa.   
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Kuva 2. Kaavio esittää kokonaisaikaan sisältyvät osakomponentit, jotka tulee 
ottaa huomioon tieliikenteen käyttämän kokopuomillisen tasoristeyslaitoksen 
aktivoitumisajankohtaa määriteltäessä. Tässä ratkaisussa yksikön pysähtyminen 
ennen tasoristeystä on vaadittu tasoristeyksen ollessa turvaamattomassa tilassa. 
Pohjana Trafikverketin kuva /10/. 
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Kuva 3. Kaavio esittää kokonaisaikaan sisältyvät osakomponentit, jotka tulee 
ottaa huomioon muun kuin tieliikenteen käyttämän kokopuomillisen 
tasoristeyslaitoksen aktivoitumisajankohtaa määriteltäessä. Tässä ratkaisussa 
yksikön hidastaminen nopeuteen 20 km/h on vaadittu tasoristeyksen ollessa 
turvaamattomassa tilassa. Pohjana Trafikverketin kuva. Selitteet kuviin löytyvät 
liitteestä 1 /10/. 

Tieosuuden varautuminen aiheuttaa varoituslaitoksen hälytyksen. Tämä on hyö-

dyllistä paikoissa, joissa tehdään vaihtotöitä. Lisäksi käytetään perinteisiä rai-
deosuuksia sekä raideopastimia paikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä vaihtokul-
kutie tasoristeyksen yli /33/. 

Jos käytössä oleva ETCS-ohjattu varoituslaitos vikaantuu saavuttamatta turvattua 
tilaa, toiminta häiriötilanteissa valitaan tasoristeyksen varustelun mukaisesti: 

• Muut kuin kokopuomilliset tieliikenteen tasoristeyslaitokset: yksikkö saa lä-
hestyä toimimatonta ETCS-ohjattua tasoristeyksen varoituslaitosta 20 
km/h valvontanopeudella, ja ylittää sen /10/. Yksikkö saa jatkaa normaa-
lilla nopeudella  

• Kokopuomilliset tieliikenteen tasoristeyslaitokset: yksikön tulee pysähtyä 
toimimattoman ETCS-ohjatun tasoristeyksen varoituslaitoksen tieosuuden 

eteen sen osoittamalle radan merkille /10/. 

Pysähtymisen jälkeen toimitaan seuraavasti: 

• Pysähtyminen VS-opastimelle: Yksikön pysähdyttyä tasoristeykselle, mat-
kaa tulee jatkaa kyseessä olevia sääntöjä soveltaen /38/. 

• Pysähtyminen ETCS-ohjatun radan tasoristeysmerkille: Matkaa tulee jat-
kaa, kun kuljettaja on havainnut, että matkaa voi jatkaa vaaratta /38/. 



Väyläviraston julkaisuja 19/2022 14 
 

 

 

Varoituslaitoksiin liittyviä toiminnallisia ajoituksia (mm. etusoittoajan mitoitus, va-

roitusaika) on toteutettu eri tavoilla kuin Suomessa. Ruotsissa toiminnallisuuteen 
liittyviin ajoituksiin vaikuttavat kohdekohtaiset riskitekijät ja ominaisuudet /45/. 

Ruotsissa on käytössä prosessi, jossa suunnittelussa otetaan huomioon yksittäisten 

tasoristeyksien riskitekijät sekä ominaisuudet. Tasoristeyskohtaisten kuvausten ja 
ohjeistusten perusteella varustelutaso määritellään systemaattisesti ja tarkasti. 
Järjestelmä tuottaa kohteeseen turvallisuusoptimoituja varusteluvaihtoehtoja ta-

soristeyksen paikallisten olosuhteiden perusteella määriteltyyn riskitasoon perus-
tuen. Tasoristeyksien suojaustavan valinnan perusteet määrittyvät Trafikverketin 
määräysdokumentin mukaan. 

Ruotsalaisessa tasoristeyksen varoituslaitoksessa on käytössä toiminnallinen takai-
sinkytkentä ja takaisinkytkentäopaste, jotka lisäävät tasoristeyksen turvallisuutta. 
Suunnitteluohjeissa on esitetty valmiit kaavat kohdekohtaisiin laskentoihin. 

ETCS-ohjatut tasoristeykset on merkitty kuljettajille kuvan 4 mukaisella radan mer-
killä. 

 

Kuva 4. ETCS-ohjatun tasoristeyksen osoittava radan merkki Ruotsissa.  

1.3  Norjan toteutustapa 

Norjassa toimintamalliksi on valittu ERTMS User Groupin toteutustapa A. Tasoris-
teyksen varoituslaitoksen kytkentä on toteutettu ETCS-järjestelmään siten, että 
laitokset ovat takaisinkytkettyinä ETCS-järjestelmään ja kuljettajapaneeliin.   Tällä 

hetkellä Norjassa on käytössä EULYNXin SCI-I/0-osa /30/. Tasoristeyksen varoi-
tuslaitosten ohjaus toteutetaan asetinlaitteen logiikassa ja toiminnallisuudessa. 
Turvalaitejärjestelmässä tasoristeys toimii objektiohjaimena (Object Controller), 

jolla on viestintäyhteys asetinlaitteeseen. 

Norjassa ETCS-kulunvalvonnan yhteydessä sijaitsevan varoituslaitoksen aktivoimi-
nen tapahtuu pääsääntöisesti ETCS-veturilaitteella varustetun yksikön avulla, tai 

vaihtoehtoisesti joko kauko-ohjauksesta asetetulla komennolla tai paikallisesti va-
roituslaitokselta. Lähtökohtaisesti Norjassa jokainen yksikkö on varustettu ETCS-
veturilaitteella, jolloin normaalissa operoinnissa tasoristeyksen varoituslaitos akti-

voidaan ETCS-veturilaitteen lähettämällä ajolupapyynnöllä. RBC vastaanottaa 
ETCS-veturilaitteen lähettämän ajolupapyynnön, jonka perusteella RBC informoi 
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asetinlaitetta käynnistämään varoituslaitoksen hälytyksen /32/. Jos rataverkolla 

tehdään työtä ETCS-veturilaitteella varustamattomalla kalustolla, aktivoidaan taso-
risteyksen varoituslaitos käsikäyttöisesti. /30/ Tasoristeyksen varoituslaitoksen hä-
lytys puretaan akselinlaskijoiden avulla, ETCS-veturilaitteen sijaintitiedolla, liiken-

teenohjauksen komennolla tai paikallisesti.  

Norjassa on sallittua käyttää ETCS-ohjatuissa tasoristeyksen varoituslaitoksissa ko-
kopuomilaitoksia tai valo- ja äänivaroituslaitoksia. Puolipuomilaitoksia voidaan 

käyttää vain poikkeustapauksissa. Kokopuomilaitosten tapauksessa puomit sijoite-
taan radan myötäisesti, puolipuomilaitoksissa tiehen nähden kohtisuoraan. /12/ 
Tasoristeyksen tieosuuden rajoille sijoitetaan kuvan 5 mukaiset tasoristeysmerkit, 

jotka ilmaisevat tasoristeysalueen alkamisen. Jos tasoristeyksen varoituslaitos ei 
onnistu siirtymään turvattuun tilaan yksikön lähestyessä sitä, yksikön tulee pysäh-
tyä ennen tasoristeysmerkkiä. Yksikön jarrutuskäyrät lasketaan tasoristeysmer-

kille. 

 

Kuva 5. Norjassa käytössä oleva tasoristeysmerkki, joka merkitsee 
tasoristeysalueen alkamista. Merkin tulee olla samassa paikassa, jossa 
tieosuuden vapaanaolon valvonnan raja sijaitsee. 

Yksikön liikkuessa vaihtotyötilassa tai kuljettajan vastuulla ajolla, varoituslaitoksen 
aktivointi tapahtuu käsikäyttöisesti kuljettajan toimesta. Norjassa on lisäksi sallit-

tua aloittaa hälytys hyödyntämällä tieosuuden akselinlaskijoita /30/. Varoituslaitos 
aktivoituu, jos yksikkö ylittää vaihtotyötilassa tai kuljettajan vastuulla ajolla tie-
osuuden akselinlaskijat. Tällöin kuljettaja odottaa, että tasoristeyksen varoituslai-

tos on siirtynyt turvattuun tilaan ennen tasoristeyksen ylitystä.  

ETCS-järjestelmään siirryttäessä tasoristeysten varoituslaitosten yhteensovitus to-
teutetaan siirtymävaiheessa relerajapintaa hyödyntäen. Uutta varoituslaitosta 

asennettaessa vanhasta tasoristeyksestä rakennetaan relerajapinta uuteen varoi-
tuslaitokseen. Uusi varoituslaitos on myös kytketty ETCS-järjestelmään. Kun yk-
sikkö lähestyy tasoristeystä, vanha varoituslaitos aktivoituu ja välittää tiedon uu-

delle varoituslaitokselle aktivoiden myös tämän. Ulkolaitteet, eli tieopasteet, kellot 
ja puomit toimivat ja aktivoituvat uuden tasoristeyksen varoituslaitoksen mukana. 

Kun tasoristeyksen puomit ovat alhaalla, välittää ETCS-kytkentäinen järjestelmä 

tiedon vanhalle varoituslaitokselle, joka asettaa tasoristeystä suojaavaan opasti-
meen ajon sallivan opasteen lähestyvälle yksikölle. Kun ETCS-järjestelmä otetaan 



Väyläviraston julkaisuja 19/2022 16 
 

 

 

kokonaisuudessa käyttöön, vanha tasoristeyksen varoituslaitos ja sen hälytysosuu-

det sekä muut laitteet voidaan poistaa koskematta uuteen tasoristeyslaitokseen 
(pois lukien vanhan ja uuden laitoksen rajapinnasta käytöstä poistaminen). /30/ 
Kuvassa 6 on havainnollistettu ETCS-kulunvalvontajärjestelmään kytkettyä tasoris-

teystä. 

 

Kuva 6. ETCS-kulunvalvontaan kytketty tasoristeys Norjassa Østfolbanens Østre 
linje -rataosalla /v2/. 

Norjassa on käytössä pilottirataosa Østfolbanens Østre linje, joka sisältää 17 taso-

risteyksen varoituslaitosta. Näistä seitsemän sijaitsee liikennepaikoilla ja kymme-
nen linjoilla. Jokainen varoituslaitoksista aktivoituu ETCS-veturilaitteen lähettä-
mällä ajolupapyynnöllä. 

Lisäksi Norjassa on käytössä kaupallinen ETCS-varustettu rataosa Ski–Sarpsborg, 
jossa tasoristeyksen varoituslaitos on toteutettu ETCS-kytkennällä. Näistä tasoris-
teyksien varoituslaitoksista on kertynyt useita kokemuksia: 

▪ Asetinlaitteen ja tasoristeyksen varoituslaitoksen väliset tiedonsiirtoviiveet 
olivat odotettua suuremmat. Tämä johti siihen, että tasoristeyksen varoi-
tuslaitoksen hälytys ei purkautunut tieosuuden vapauduttua, jos yksikön 
nopeus ylitti 70 km/h. Tilanne ohitettiin hyödyntäen tilapäistä nopeusrajoi-

tusta. Lopullisesti tilanne ratkaistiin muuttamalla tieosuuden tilatiedon kä-
sittelyä, eli hälytyksen päättämistä.  
 

Pilottiprojektissa tieosuuden tilatieto kytkettiin asetinlaitteeseen, joka oh-
jasi tasoristeystä. Kansallisessa toteutuksessa tieosuuden tilatieto kytke-
tään suoraan tasoristeyslaitoksen ohjaimeen, joka päättää varoituksen. 

 
▪ Liikennepaikkojen läheisyydessä olevien tasoristeysten varoituslaitosten 

aktivoinnin tulee perustua yksikön tyyppiin ja aikatauluun. Varoituslaitok-

sen tulee aktivoitua vasta yksikön pysähdyttyä ja vain vähän ennen yksikön 
odotettua lähtöaikaa.  
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Tasoristeyksen varoituslaitoksen ei tulisi aiheuttaa yksikölle hätäjarrutusta 
liikennepaikalle saavuttaessa, jos yksikön aikataulussa on pysähdys liiken-
nepaikalla. Asia tulee huomioida ajolupamerkkiä sijoitettaessa. Merkit tulee 

sijoittaa vähintään 150 metriä tasoristeyksestä, mikä ei ole asema-alueen 
laiturin välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa tasoristeyksessä aina mah-
dollista. Liikenteenohjausjärjestelmän tuleekin pystyä erottelemaan sään-

nöllisesti pysähtyvät matkustajajunat ja junista, joiden aikataulussa ei ole 
pysähdystä. Tällöin vältytään kulkuluvan päätekohdan siirtymiseltä /30/ ja 
ylipitkältä varoitukselta. Tasoristeys aktivoidaan vasta junan pysähdyttyä, 

ja vain vähän ennen junan lähtöaikaa. 
 

Norjassa tasoristeyksen varoituslaitoksen kytkentä on toteutettu ETCS-järjestel-

mään siten, että tasoristeykset ovat takaisinkytkettyinä ETCS-järjestelmään ja kul-
jettajapaneeliin. Tasoristeyksen osoittavalle merkille lasketaan jarrukäyrä junakoh-
taisilla tiedoilla /3/. Norjan ensimmäisellä kaupallisen liikenteen ERTMS-varustel-

lulla rataosalla Ski–Sarpsborg on käytössä tasoristeysmerkit osoittamassa kuljetta-
jalle pysähtymispaikkaa, mikäli ETCS-kuljettajapaneeli on antanut ilmaisun ”Not 
protected lx”, joka edellyttää pysähtymistä tällä merkillä ennen tasoristeyksen tur-
vallista ylittämistä /4/. 

Dokumentti Signalling System Appendix E Attachment E1.5 – Level crossing system 
(BaneNOR) /31/ määrittelee erilaiset periaatteet tasoristeyslaitoksen päälle- ja 
poiskytkemiselle.  

Varoituslaitos voidaan aktivoida ETCS-järjestelmän avulla lähestyvälle rautatieka-
lustolle, liikenteenohjauksen komennolla tai paikallisesti. Vastaavasti varoituslaitos 
voidaan kytkeä pois päältä rautatiekaluston ohituksella, liikenteenohjauksen ko-

mennolla tai paikallisesti.   

Normaalissa käyttötilanteessa varoituslaitokset aktivoidaan ajolupapyynnöillä ju-
nasta RBC:lle. RBC viestii asetinlaitteelle, joka ohjaa puomit sulkeutumaan. Häly-

tyksen purku tapahtuu, kun yksikkö poistuu tieosuudelta, eli osuudelta, jossa ta-
soristeys sijaitsee. Tämän jälkeen asetinlaite ohjaa avaamaan puomit. Toiminta on 
kuvattu Banenorin yhteensopivuustestausten toiminnallisessa määrittelyssä, testi-

tapauksen tunnisteella TC_COMP_37 /32/.  

SH- tai SR-tilassa ajavien yksiköiden osalta varoituslaitoksia käytetään vaihtotyössä 
yksikön kuljettajan toimesta paikallisesti. Myös tasoristeyksen tieosuudelle ajami-

nen aktivoi varautuessaan hälytyksen ja sulkee puomit. Tämä menettely on mah-
dollistettu myös käyttösäännöissä /30/. 

Norjassa kaikki junat ja junien tapaan liikkuvat ratatyökoneet on varustettu ETCS-

järjestelmällä ja veturilaitteella. Kun työtä tehdään ETCS-veturilaitteella varusta-
mattomalla koneella, varoituslaitosta käytetään käsin /30/. 

Norjassa on sallittua käyttää ETCS-kulunvalvonnalla ohjatuissa tasoristeyksissä ko-

kopuomilaitoksia tai valo- ja äänivaroituslaitoksia. Puolipuomilaitoksia on sallittua 
käyttää vain poikkeustapauksissa. Kokopuomilaitosten tapauksessa puomit sijoite-
taan radan myötäisesti, puolipuomilaitoksissa tiehen nähden kohtisuoraan /12/. 



Väyläviraston julkaisuja 19/2022 18 
 

 

 

1.4  Tanskan toteutustapa 

Tanskassa tieliikennettä priorisoidaan ja tienkäyttäjälle aiheutuvaa haittaa pyritään 
minimoimaan tasoristeyksissä. Tämä tapahtuu rajoittamalla kansallisten määräys-

ten kautta suurinta hälytykseen sallittua aikaa ja vähimmäisaikaa, jonka tasoris-
teyksen tulee olla avoin tieliikenteelle hälytysten välillä /6/. 

Huomionarvoista on myös, että kaupunkialueella vilkasliikenteiset tasoristeykset 

ovat varustettu koko- tai paripuomein. Osassa tasoristeyksiä puomit ovat sijoitettu 
radan myötäisesti, eivätkä tien myötäisesti /v3/. 

ETCS-kulunvalvonnalla varustetuilla rataosilla käytetään tasoristeysten varoituslai-
tosten toiminnallista takaisinkytkentää toimittamaan veturilaitteelle tietoa varoitus-

laitoksen tilasta /6/. Varoituslaitosten toiminnan ohjaaminen perustuu liikenteen-
hallintajärjestelmän sisäänrakennettuun toiminnallisuuteen, jossa hälytyksen akti-
voiminen ja lopettaminen optimoidaan algoritmeilla tasoristeyksen ohi kulkevien 

yksiköiden suorituskyvyn mukaiseksi. Aseman läheisyydessä sijaitsevien tasoris-
teysten tapauksessa myös aikataulut otetaan huomioon varoituslaitosten aktivoin-
tiehdoissa. Tässä toteutustavassa veturilaite, RBC, asetinlaite ja liikenteenhallinta-

järjestelmä vaihtavat kaikki tietoja tasoristeyksen kanssa /40/ /42/. 

ETCS-järjestelmän avulla aktivoiduissa varoituslaitoksissa vain tieosuudet on to-
teutettu akselinlaskentapisteillä, eikä Tanskan mallissa toiminnallisuuden osalta ole 

tarvetta muille vapaanaolonvalvonnalla varmistetuille raideosuuksille. Akselinlas-
kentaa käytetään keskeyttämään hälytys tilanteissa, joissa se tulisi lopettaa, mutta 
tätä ei voida tehdä jonkun osajärjestelmän toimiessa väärin esimerkiksi vikaantu-

misen myötä /6/. 

Kaikkien tasoristeyslaitosten yhteyteen rakennetaan käyttökytkimet ja tarvittaessa 
varoituslaitosta voidaan Tanskassa ohjata myös liikenteenohjauksesta käsin, jotta 

junaliikenteen kohtaukset saadaan sujumaan paremmin esimerkiksi asema-alu-
eella sijaitsevissa tasoristeyksissä /6/. 

Tasoristeyksen varoituslaitos aktivoituu seuraavien ehtojen täyttyessä: 

1. Kulkutie on varmistettu tasoristeyksen yli. 
2. Yksikkö on lähestymisalueella ja vastaanottaa ”tasoristeys turvattu” -vies-

tin. 

3. Ylipitkien hälytysten välttämiseksi varoituslaitoksen aktivoitumisen tulee 
tapahtua 15 sekunnin aikaikkunassa ennen kuin juna saavuttaa sen sijain-
nin, jossa ennakkotieto ennen tasoristeykseen jarruttamista on viimeis-

tään saatava (kuvassa 7 Ennakkoilmoituksen antaminen). 
4. 15 sekunnin sisällä ennen ennakkotietojen lähettämistä veturilaitteelle, 

varoituslaitoksen tulee aktivoitua hälyttämään ja puomien laskeutua 99-

prosenttisesti. 
5. 15 sekunnin sisällä ennen ennakkotietojen lähettämistä veturilaitteelle, 

varoituslaitoksen tulee pysyä hälyttävässä tilassa yksikön lähestyessä ta-
soristeystä FS- tai OS-tilassa ja sallitulla nopeudella. 
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Kuva 7. Ajoituskuvaaja Tanskan tasoristeysmallista /6/. 

Tasoristeyksen varoituslaitoksen aktivoitumisprosessi toimii seuraavasti: 

• Yksikkö tekee ajolupapyynnön. 

• Liikenteenohjausjärjestelmä tarkastaa, onko yksikön tarpeen kulkea taso-
risteyksen kautta. 

• Reitin ollessa asetettu tasoristeyksen läpi, liikenteenohjausjärjestelmä lä-
hettää varoituslaitokselle aktivoitumispyynnön. 

• Aktivoituminen optimoidaan tasoristeyskohtaisesti valvottavan nopeuspro-
fiilin mukaisesti, kun ajolupapyyntöä ollaan tekemässä. 

 
Tanskassa on havaittu poikkeustilanteita, jotka tulee ottaa huomioon tasoristeys-
kohteiden suunnittelussa: 

• Ajoluvan viivästynyt vastaanottaminen, jolloin yksikön etuosan oletettu si-
jainti ulottuu yli varoituslaitoksen aktivoivan sijainnin. 

• Kasvava nopeus siirtää ajolupapyyntöä yksikön taakse. 

• Radiokatvealueet estävät viestinnän RBC:n ja veturilaitteen välillä. 
• Useiden kulkutiehen yhdistettyjen varoituslaitosten aktivointi. 

• Lähtötarkastus (SoM, Start of Mission) on suoritettu ja RBC on vastaanot-
tanut ajolupapyynnön. 

• Ajolupa on asetettu hälytysosuuden yli. 
 
Läntisessä Tanskassa Jyllannissa järjestelmätoimittajana on Thales-Strukton ja 
itäisessä Tanskassa Sjellannissa ja Fynissä toimittajana on Alstom. Sekä Itä- että 

Länsi-Tanskassa varoituslaitokset aktivoidaan joko käyttäen akselinlaskijoita tai 
asetettuun kulkutiehen pohjautuen. Tasoristeysten varoituslaitokset voidaan akti-
voida myös ajolupaan perustuvalla ajastuksella, kun kyseessä on ETCS-veturilait-
teella varustettu yksikkö. 
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Itä-Tanskassa kulkutien turvaamisessa tasoristeysten yli otetaan huomioon lähes-

tyvän yksikön nopeus, jonka veturilaite lähettää RBC:lle joko määräajoin tai sijain-
nin korjaavia baliisiryhmiä kohdatessaan.  

Kaikki ratatyökoneet on varustettu ETCS-veturilaitteilla. ETCS-veturilaitteella va-

rustamaton kalusto voi liikkua ETCS-kulunvalvonnalla varustetuilla rataosilla vain 
liikenteenohjauksen ilmoituksella ja 30 km/h nopeudella kansallisten vaihtotyö-
määräysten mukaisesti. Vaihtotyötä tehtäessä on liikenteenohjaajan vastuulla 

asettaa varoituslaitos hälyttämään. 

Liikenteenohjaaja voi ohittaa tasoristeyksen automaattitoiminnot asettamalla etä-
ohjauksella varoituslaitoksen hälyttämään tai poistaa sen kokonaan käytöstä.  

 

Kuva 8. Tanskalainen ETCS-kulunvalvontaan kytketty tasoristeyksen 
varoituslaitos, Naurbjergveg /19/. 

1.5  Alankomaiden toteutustapa 

Alankomaissa tienkäyttäjien odotusaikaa pyritään minimaan optimoimalla varoitus-
aika, joka on erittäin lyhyt, minimissään 25 sekuntia. Tienkäyttäjän ajan optimoin-
nin taustalla on tienkäyttäjien välinpitämättömyys tasoristeysturvallisuudesta - 

puomien kiertäminen on yleinen ongelma. Alankomaissa tasoristeyksen varoitus-
aika on tulevaisuudessa myös kiinteä ja riippumaton tasoristeyksen ylittävän yksi-
kön nopeudesta (CWT, Constant Warning Time). CWT ei ole vielä käytössä Alan-

komaissa /43/ /44/. 

Tasoristeysten varoituslaitosten hälytysten aktivointi tapahtuu ETCS-järjestelmän 
avulla lukuun ottamatta vaihtotöitä, joissa toimitaan kansallisten käyttösääntöjen 

mukaisesti asettamalla varoituslaitos hälyttämään veturinkuljettajan toimesta kä-
sin tai vaihtokulkuteillä liikuttaessa ajamalla tieosuudelle /43/. 

Perustana Alankomaiden mallissa käytetään ERTMS User Groupin esittämää rat-

kaisuvaihtoehtoa B, jossa varoituslaitos aktivoituu veturilaitteen lähettämän sijain-
titiedon perusteella /2/. EULYNXin mukaista määrittelyä ei tällä hetkellä käytetä 
tasoristeysten rajapinnoissa /43/. 



Väyläviraston julkaisuja 19/2022 21 
 

 

 

Varoituslaitoksesta saadaan myös rajoitettu takaisinkytkentä. Se kattaa pelkästään 

varoituslaitoksen käytöstäpoiston takaisinkytkennän, ei takaisinkytkentää puomien 
tai muiden varoituslaitteiden toiminnasta, eikä myöskään esteentunnistuksesta. 
Alankomaissa oletetaan, että varoituslaitoksella on aina toimintavalmius, paitsi sil-

loin kun laitos on kokonaan käytöstä poistettu /2/. 

ERTMS-järjestelmää käytettäessä yksikön aikaisin mahdollinen tasoristeykseen 
saapumisen ajankohta lasketaan yksikön sijainnin ja nopeuden perusteella. Varoi-

tuslaitoksen hälytysaika asetetaan perustuen tiedonsiirtoon vaadittuun aikaan. 
Laskenta toistetaan yksikön sijaintitiedon päivittymisen mukaan. Turvallisuuden 
varmistamiseksi tarvitaan 1–3,6 sekunnin marginaali sijainti- tai nopeustiedon vir-

heiden ja tiedonsiirron viiveiden eliminoimiseksi. 

ETCS-varustetun rataosan linjaosuuksilla tasoristeyksen varoituslaitoksen hälytys-
aika optimoidaan junan nopeuden perusteella. Seisakkeiden tai pysähdyspaikkojen 

läheisyydessä olevien tasoristeysten toimintaperiaatteet ovat riippuvia pysähdys-
käytännöistä. Jos tasoristeys on pysähdyskohdan jälkeen, muodostetaan kulkutie 
vasta pysähdyksen toteutumisen jälkeen.  

Jos pysähdyspaikan läheisyydessä on useampia tasoristeyksiä, ohjataan jälkimmäi-
siä tasoristeyksiä pysähdyksen sekä pysähdyskohtaa lähimmän varoituslaitoksen 
toiminnan perusteella. Kun pysähdyksen jälkeen ensimmäinen varoituslaitos on 
hälyttänyt ja kulkutie muodostuu sen yli, hälytys alkaa jälkimmäisessä tasoristeyk-

sessä. Tällöin kulkutie on jo muodostettu seuraavan tasoristeyksen yli, mutta sillä 
on nopeusrajoitus, joka poistuu laitoksen hälytettyä riittävästi. Tilapäisellä poistu-
valla nopeusrajoituksella varmistetaan, ettei yksikkö ole seuraavassa lähellä ole-

vassa tasoristeyksessä ennen riittävää hälytysaikaa. 

Alankomaissa kulunvalvonnalla varustamaton liikennöinti ei ole sallittu. Kaikkien 
ratatyökoneiden tulee olla varustettu ETCS-veturilaittein /43/. 
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1.6  Yhteenvetoa, hyötyjä ja haittoja eri maiden 
kansallisista toteutuksista 

1.6.1  Ruotsi 

 
Vahvuudet 

• Ei kahdennettuja hälytysosuuksia 

• Toiminnallinen takaisinkytkentä (kulku turvattu tasoristeyksen yli) 
• Poikkeustilanteissa näkyvät VS-/VFS-opastimet tuovat turvaa varoitus-

laitokselle, joka ei toimi 

• Raidevirtapiiri tieosuuden kohdalla on jatkuvatoiminen menetelmä, jol-
loin vältetään akselinlaskentaan liittyviä häiriötilanteita 

• Kokonaisturvallisuus hyvä kokopuomien laajan käytön ansiosta 
 

 

Heikkoudet 
• ETCS-veturilaitteella varustamattoman kaluston liikkuminen ETCS-ohja-

tuilla radoilla on kielletty 

• Kunnossapitotarpeita lisäävät kaapeloitavat takaisinkytkennän VS-/VFS 
opastimet 

• Kunnossapitotarpeita lisäävät eristetyt raideosuudet tasoristeyksien 
kohdalla 

 

 
Mahdollisuudet 

• Kunnossapitokustannukset ja häiriöt ovat vähäisiä ETCS-kulunvalvon-
taan kytketyn ohjauksen takia 

• Tasoristeyskohteen ominaisuuksiin ja riskeihin perustuvat toiminnalli-
suuden ja varustelun optimointitoimenpiteet tuottavat juuri kyseiseen 
varoituslaitokseen sopivan ratkaisun 

 

 
Uhat 

• Rajapintalaitteiden reletekniikan saatavuus ja niihin liittyvä osaaminen 
vähenevät pitkällä aikavälillä, jos tekniikan saatavuutta ja riittävää 

osaamistasoa varmisteta 
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1.6.2  Norja 

 
Vahvuudet 

• Ei kahdennettuja hälytysosuuksia eikä niiden kunnossapitoa 

• Ei kunnossapitotarvetta kasvattavia opastimia 
• Toiminnallinen takaisinkytkentä (kulku turvattu tasoristeyksen yli)   

• EULYNX-määrittelyn mukaiset modernit rajapinnat 
• Hälytys käynnistyy tieosuudelta poikkeustilanteessa, jos mikään muu 

tekijä ei käynnistä hälytystä 

 

 
Heikkoudet 

• ETCS-veturilaitteella varustamattoman kaluston liikkuminen ETCS-ku-
lunvalvonnan avulla ohjatuilla radoilla on kielletty 

• Kunnossapitotarpeita lisäävät akselinlaskennan raideosuudet tasoris-
teyksen tieosuuksilla 

• Tieopastimet 2-valoisia 3-valoisten sijaan 
 

 

Mahdollisuudet 
• Kunnossapitokustannukset ja häiriöt vähäisiä ETCS-ohjauksen takia 

• Puomien sijoittelu rataan nähden kohtisuoraan 

• Ennakoivan kunnossapidon mahdollistaminen järjestelmästä saatavan 
datan avulla 
 

 

Uhat 
• Ulkolaitteiden osalta tieopastinvarustus on alimitoitettu 
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1.6.3  Tanska 

 
Vahvuudet 

• Ei kahdennettuja hälytysosuuksia 

• Toiminnallinen takaisinkytkentä (kulku turvattu tasoristeyksen yli) 
• Poikkeustilanteissa näkyvät opastimet tuovat turvaa vialliselle tasoris-

teykselle 

• Kokonaisturvallisuus hyvä kokopuomien laajan käytön ansiosta 
 

 

Heikkoudet 

• ETCS-veturilaitteella varustamattoman kaluston liikkuminen ETCS-ohja-
tuilla radoilla on kielletty (sallittu poikkeustoimenpitein käsinohjauksella) 

• Kunnossapitotarpeita lisäävät akselinlaskennalla toteutetut raideosuudet 
tasoristeyksien tieosuuksilla 

• Tieopastimet 2-valoisia 3-valoisten sijaan 
 

 
Mahdollisuudet 

• Kunnossapitokustannukset ja häiriöt ovat vähäisiä ETCS-ohjauksen an-
siosta 

• Puomien sijoittelu rataan nähden kohtisuoraan 
• Ennakoivan kunnossapidon mahdollistaminen järjestelmästä saatavan 

datan avulla 

 

 
Uhat 

• Laitetoimittajakohtainen rajapinta ei EULYNX-yhteensopiva, riskinä riip-
puvuus yhteen laitetoimittajaan 
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1.6.4  Alankomaat 

 
Vahvuudet 

• Kohtuullisen yksinkertainen toteutus, kun käytetään yksikön sijaintitie-
toa aktivointiehtona  

• Optimoitu tasoristeyksen sulkuaika lyhyillä pysähdyksillä 
 

 

Heikkoudet 
• Toiminnallisen takaisinkytkennän puuttuminen nykyisin. Tämän seu-

rauksena veturilaite ei kykene vastaanottamaan informaatiota varoitus-

laitosten vikatilanteista. 

• Ei näkyvää opastetta ETCS-varustamattomalle kalustolle 
 

 
Mahdollisuudet 

• Vakioidun hälytysajan (CWT) käyttämisellä voidaan jatkossa saavuttaa 
liikenteellisiä hyötyjä, koska Alankomaiden rataverkolle sisältyy paljon 

tasoristeyksiä 
• Toiminnallisella takaisinkytkennällä on jatkossa mahdollista parantaa 

turvallisuutta 

• Varoituslaitoksen vikatilanteiden automaattinen hallinta ERTMS-järjes-
telmän avulla 

 

 
Uhat 

• Turvallisuusriskit järjestelmän vajaatoimintaan liittyen ilman toiminnal-
lista takaisinkytkentää 

• Inhimillisen virheen riski järjestelmän vajaatoiminnassa 
 

 
 



Väyläviraston julkaisuja 19/2022 26 
 

 

 

2 Suomeen sopivien tasoristeyslaitosten 
yhteensovitusmallien luominen, 
vaihtoehtoratkaisut etuineen ja 
haittoineen 

ERTMS/ETCS-järjestelmään kytketyillä tasoristeyksillä on monia hyötyjä perintei-

seen tasoristeystoteutukseen verrattuna.  

Tasoristeyksen varoituslaitoksen aktivoiminen ETCS-kulunvalvontaa käyttäen mah-
dollistaa mm. radanvarsikaapeloinnin sekä kunnossapidettävien laitteiden määrän 

vähentämisen poistamalla erillisten hälytysosuuksien tarpeita. Tätä kautta varoi-
tuslaitosten kokonaiskustannuksia saadaan optimoitua elinkaarikustannuksia pie-
nentämällä ja häiriötilanteita vähentämällä.  

Laitepäivitys tuottaa lisäkustannuksista huolimatta myös lisäarvoa parantamalla ta-
soristeysturvallisuutta nykyiseen tilanteeseen verrattuna, näiden välinen suhde 
riippuu halutusta ja valitusta strategiasta. 

Eri maiden parhaita käytäntöjä on järkevää tarkastella ja yhdistää Suomeen toimi-
vaksi malliksi ja pyrkiä näin ollen minimoimaan nykyisten varoituslaitosten sekä 
muualla toteutettujen ETCS-kulunvalvontaan kytkettyjen varoituslaitosten heik-

kouksia ja uhkia. 

2.1  Tasoristeystyyppien luokittelu ja 
tapauskohtainen toiminnallisuuden ja 
varustelun suunnittelu 

Ruotsissa käytetyn toimintamallin mukaisesti tasoristeystoteutuksia voidaan opti-
moida käyttökohteen mukaan ja näin parantaa turvallisuutta ja käytettävyyttä, 
sekä vähentää elinkaarikustannuksia. Tämä malli voisi toimia myös hyvänä lähtö-

kohtana Suomen rataverkon tasoristeyslaitosten toteutuksissa. 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kotimaiselle rataverkolle sovellettavissa olevaa 
tyyppijakoa ja parametreja, joilla tasoristeyksien ominaisuudet voitaisiin suunni-

tella parhaiten näiden käyttöön sopivaksi. 

2.1.1  Nykyiset tasoristeystyypit Suomen rataverkolla 

Nykyisellään tasoristeykset voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Rataverkolla on edel-

leen kokonaan varustamattomia tasoristeyksiä, joita on pyritty poistamaan käy-
töstä tai varustelemaan kasvavissa määrin aiempina vuosina. Yleensä varustamat-
tomia tasoristeyksiä on rakennettu syrjäisempiin ja vaikeapääsyisiin paikkoihin, 
joissa tieliikenteen määrä on vähäinen ja sekä tie-, että junaliikenteen nopeudet 

ovat alempia. 

Linjoilla sijaitsevat autonomiset tasoristeyslaitokset ovat itsenäisiä turvalaitejärjes-
telmiään, jotka sisältävät omat hälytysosuutensa ja eivät välttämättä ole yhteyk-
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sissä muihin turvalaitejärjestelmiin. Näitä varoituslaitoksia on yleensä myös toteu-

tettu kauemmas linjoille, joilla lähimmät opastimet sijaitsevat turvallisen etäisyy-
den päässä tasoristeyksistä mutta junaliikenteen korkeammat nopeudet ja suu-
remmat liikennemäärät lisäävät merkittävästi riskiä tasoristeysonnettomuuksille. 

Asetinlaiteriippuvaiset tasoristeyslaitokset ovat asetinlaitteen kanssa kommuni-
koivia. Asetinlaiteriippuvaiset varoituslaitokset voivat jakaa asetinlaitteen kanssa 
vapaanaolonvalvonnan raideosuuksia ja sujuvoittaa liikennettä aktivoitumalla hä-

lytysosuuksien lisäksi esimerkiksi kulkutie-ehdot tarkastaen. Asetinlaiteriippuvaiset 
tasoristeykset vaativat kaapeloinnilla toteutetut tietoliikenneyhteydet varoituslai-
toksen ja asetinlaitteen välillä. Myös asetinlaiteohjelman tai asetinlaiterajapintojen 

suunnittelu tarvitaan. Nykyiset rajapinnat eivät sovella EULYNX-standardia. Ta-
pauskohtaisesti erikseen suunniteltavat rajapinnat hankaloittavat laitetoimittajien 
järjestelmien välistä yhteensovittamista.   

2.1.2  ETCS-järjestelmän vaikutukset nykyisiin 
tasoristeystyyppeihin, sekä varusteluperusteisiin 

Nykyisten tasoristeystyyppien mallit tarjoavat hyvän lähtökohdan tarkastella myös 

tulevaisuutta, koska samat ominaisuudet ja rajoitteet tulevat esiin myös muiden 
kansallisuuksien erilaisia tasoristeysratkaisuja tutkiessa.  

2.1.3  Varustamattomat tasoristeykset 

Varustamattomien tasoristeysten kohdalla on mahdollista pyrkiä joko kohti kustan-
nusten osalta tarkoituksenmukaista kevyttä turvalaitevarustelua ja ETCS-kulunval-
vontaan yhdistettyä takaisinkytkentää tai säilyttää nämä nykytilassaan turvalait-

teilla varustamattomina. Tässäkin tapauksessa ERTMS-järjestelmään siirtyessä voi-
taisiin saavuttaa turvallisuuteen liittyvä etu kuljettajaa tasoristeyksestä informoivaa 
ETCS-sanomapakettia P88 hyödyntäen. Lisäksi vaarallisten varustamattomien ta-

soristeysten kohdalla nopeusrajoituksia voitaisiin tarvittaessa laskea, mutta tämä 
vaikuttaisi haitallisesti liikennöinnin sujuvuuteen.  

2.1.4  Linjojen autonomiset tasoristeyslaitokset 

Linjojen tasoristeyksillä on tulevaisuudessakin samanlaiset haasteet kuin nykyisillä 
autonomisilla tasoristeyslaitoksilla, koska turvallisuutta ja käytettävyyttä lisäävää 
toiminnallisuutta varten tasoristeyslaitokset tarvitsevat yhteydet muiden turvalait-
teiden kanssa kommunikointiin.  

ETCS-tason 2 kulunvalvontajärjestelmä käyttää radioverkkoa vain RBC:n ja junayk-
siköiden väliseen viestimiseen. Tasoristeysten tietoliikenneyhteyksien järjestelmä-
rajapintoja ollaan maailmalla vasta kehittämässä radioteitse tapahtuvalla viestin-

nällä toteutettavaksi. Langattoman teknologian hyödyntäminen tähän käyttötar-
koitukseen olisi selkeä käännekohta yhä useampien tasoristeysten modernisoi-
miseksi, tätä asiaa on käsitelty lisää kappaleessa 5: Tulevaisuuden kehityssuunnat.  

Kaapeloinnilla toteutetut tietoliikenneyhteydet lisäävät tasoristeysten varoituslai-
tosten kustannuksia sekä vikaantumisherkkyyttä ja näin ollen luovat jatkossakin 
nykyisenlaisia rajoitteita syrjäisempien tasoristeysten varustelutason paranta-

miseksi. Toisaalta, jos jo olemassa olevia valokuituyhteyksiä on mahdollista hyö-
dyntää tasoristeysten viestinnässä, ovat rajapinnan rakentamiseen liittyvät inves-
tointikustannukset huomattavasti pienempiä. 



Väyläviraston julkaisuja 19/2022 28 
 

 

 

Digirata-hankkeen yhteydessä on tutkittu vaihtoehtoja toteuttaa Kouvola–Kotka–

Hamina-ETCS-testiradalle varoituslaitos, jossa on käytössä toiminnallinen takaisin-
kytkentä. Yksi laitetoimittajan esittämistä ajatuksista olisi hyödyntää LEU-koo-
daimia ja baliiseja tasoristeysten liittämiseksi osaksi ETCS-kulunvalvontaa. Tässä 

toimintamallissa LEU-koodain välittäisi ETCS-sanomapaketin P88 tasoristeystä lä-
hestyvälle yksikölle, jos tasoristeyksen todetaan olevan kykenemätön siirtymään 
turvattuun tilaan. Tällaisella ETCS-rajapinnalla tasoristeyslaitokset voisivat edel-

leen nykyisen toiminta-arkkitehtuurin mukaisesti olla itsenäisesti ohjattuja turva-
laitteita. Tämä ratkaisu ei toisi merkittävästi uutta nykyisille linjalla sijaitseville au-
tonomisille tasoristeyksille, koska esimerkiksi hälytysaikaa ei olisi mahdollista opti-

moida junakohtaisten nopeuksien mukaisesti. Toteutustavalla olisi positiivinen tur-
vallisuusvaikutus, mutta tähän liittyisi joka tapauksessa merkittäviä investointikus-
tannuseriä kulunvalvontalaitteiston asennusten ja kaapelointitöiden osalta. Myö-

hemmin elinkaaren aikana myös ylläpitokustannukset lisääntyisivät nykyiseen ver-
rattuna. LEU-koodaimella toteutettavan takaisinkytkennän periaate on esitetty ku-
vassa 9. 

 

Kuva 9. Autonominen hälytysosuuksilla aktivoitu varoituslaitos LEU-koodaimella 
toteutetulla takaisinkytkennällä. 

Radioliikenteeseen perustuva takaisinkytkentä on ensisijainen vaihtoehto toteutus-
tavaksi, jos tietoliikenneyhteydet ovat järjestettävissä kohteeseen ilman merkittä-

viä lisäkustannuksia ja on tasoristeyslaitoksen elinkaaren kannalta järkevä inves-
tointi suunnitella tasoristeyksen varustelu kokonaan uusiksi. Tasoristeyksen kor-
kean riskiluokituksen tai liikennetiheyden vuoksi voidaan RBC-keskukseen liittyvän 
ETCS-rajapinnan avulla tuottaa turvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen selkeitä 

etuja. Tämä ratkaisu tarjoaisi parannetun turvallisuuden lisäksi myös junaliiken-
teen nopeuteen nähden optimoidun hälytysajan tasoristeyslaitoksille. Radioliiken-
teellä toteutettu takaisinkytkentä on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10. Autonominen, RBC-keskuksen aktivoima varoituslaitos radioverkolla 
toteutetulla takaisinkytkennällä. 

2.1.5  Asetinlaiteriippuvaiset tasoristeyslaitokset 

Vilkkaasti liikennöidyillä liikennepaikoilla tai lähellä liikennepaikkaa sijaitsevien ta-
soristeyslaitosten toteutustavat tulevat myös olemaan nykyisen kaltaisia. Tasoris-

teysten ollessa lähellä junaliikenteen pysähtymis- ja liikkeellelähtöpaikkoja tulee 
varoituslaitosten aktivoimisessa ottaa huomioon myös kulkutie-ehdot. Tämän takia 
tätä tasoristeystyyppiä edustavat laitokset tarvitsevat kulunvalvonnan toiminnalli-

sen takaisinkytkennän lisäksi myös asetinlaiteriippuvuuden, jakaen asetinlaitteen 
kanssa myös vapaanaolonvalvonnan raideosuudet. Asetinlaitteen tai tietoliiken-
neyhteyksien vikatilanteissa varoituslaitos ei toimi itsenäisesti, vaan myös vikaan-

tuu hallitusti. Tämä tasoristeystyyppi on esitelty kuvassa 11. 

 

Kuva 11. Asetinlaitteen ohjaama RBC-keskuksen aktivoima varoituslaitos 
radioverkolla toteutetulla takaisinkytkennällä. 
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2.1.6  Varoituslaitostyypit, aktivointitavat ja arkkitehtuurien 

eroavaisuudet 

Digirata-hankkeen osana valmistellun selvitystyön yhteydessä on valmisteltu esi-
tystä, että edellä kuvatut varoituslaitosmallit toteutusvaihtoehtoineen toimisivat 

pohjana tasoristeysten kohdekohtaiseen suunnitteluun ja varusteluun, kuten Ruot-
sissa toimitaan nykyään. Tasoristeystyypit vaihtoehtoisine toimintaperiaatteineen 
on kuvattu taulukossa 2. 

Taulukko 2. Digiradan taustaselvitys tasoristeysten tyyppikohtaisesta ETCS-
takaisinkytkennästä 

Tasoristeyksen 

tyyppi 

Toteutustavat ETCS-järjes-

telmää hyödyntäen 

Muuta 

Varustamattomat 
tasoristeykset 

 
 

Autonominen, RBC-keskuksen 
aktivoima varoituslaitos ra-

dioverkolla toteutetulla takai-
sinkytkennällä 
 

Autonominen hälytysosuuksilla 
aktivoitu tasoristeys LEU-koo-
daimella toteutetulla takaisin-

kytkennällä 

Radiopohjaista toteu-
tustapaa pidetään ensi-

sijaisena vaihtoehtona 

Autonomiset linjo-
jen varoituslaitok-

set 
 
 

Autonominen, RBC-keskuksen 
aktivoima varoituslaitos ra-

dioverkolla toteutetulla takai-
sinkytkennällä 
 

Autonominen hälytysosuuk-
silla aktivoitu varoituslaitos 
LEU-koodaimella toteutetulla 

takaisinkytkennällä 

Varustamattomat taso-
risteykset ja linjalaitok-

set hyödyntävät samoja 
toteutusarkkitehtuu-
reita. 

Asetinlaiteriippuvai-
set varoituslaitok-

set 
 
 

Asetinlaitteen ohjaama RBC-
keskuksen aktivoima tasoris-

teys radioverkolla toteutetulla 
takaisinkytkennällä 
 

Asetinlaitteen ohjaama TMS-
järjestelmän aktivoima varoi-
tuslaitos radioverkolla toteute-

tulla takaisinkytkennällä 
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2.2  Toiminnallinen takaisinkytkentä 
tasoristeyslaitoksessa 

2.2.1  Toiminnallisen takaisinkytkennän periaate 

Toiminnallinen takaisinkytkentä on turvallisuutta parantava tasoristeyslaitoksen 
ominaisuus:    

• Rautatiekalustoa ajavat kuljettajat voivat saada varoituksia, kun varoitus-
laitoksia on poistettu käytöstä, vikaantunut tai tasoristeyksissä on esteitä 

• Rautatiekaluston suojaus voidaan toteuttaa niin, että yksikkö ei saavu hi-
dastamatta tai pysähtymättä tasoristeykseen, joka ei ole turvallisessa ti-
lassa 

• Tienkäyttäjän suojaus voidaan toteuttaa niin, että yksiköiden nopeus on 
riittävän matala ja olosuhteisiin nähden turvallisella tasolla, mikäli varoi-
tuslaitoksessa on turvallisuuskriittinen vika, kuten yhteysongelma. Näin 

varoituslaitoksen toimimattomuudesta aiheutuvaa riskiä voidaan pienen-
tää merkittävästi. 

 

Takaisinkytkennällä tarkoitetaan sitä, että kuljettaja saa opasteen tai ilmaisun ta-
soristeyslaitoksen toiminnasta tai toimimattomuudesta. Tällä perusteella kuljettaja 
hidastaa tai pysäyttää yksikön ennen poikkeuksellisesti toimivaa ja turvaamatonta 

tasoristeystä. Tämän toiminnon toteutuminen on yleensä teknisesti varmistettu 
turva- ja kulunvalvontalaitteilla. 

2.2.2  Toiminnallisen takaisinkytkennän parannukset 

turvallisuuteen 

Tarkasteltaessa riskitekijöitä, jotka ovat edesauttaneet junaliikenteen vaaratilan-
teiden ja onnettomuuksien syntyä vuosina 2014–2019, heikko tilannetietoisuus 

nousee esiin useissa korkean riskin tapauksissa /15/. 

Vaaratilanteita syntyy esimerkiksi, mikäli varoituslaite vikaantuu, se otetaan pois 
käytöstä, tasoristeyksen käyttäjä toimii väärin tai käyttäjä jumiutuu tasoristeyk-

seen. Takaisinkytkentä voi vaikuttaa junaliikenteen toimintaan näissä tapauksissa 
onnettomuuksia ehkäisevästi tai ainakin vähentää vakavia seurauksia. Junaliiken-
teen tilannetietoisuus ja turvallisuus parantuvat olennaisesti verrattuna tilanteisiin 

ilman takaisinkytkentää.  

Haittapuolena on tienkäyttäjän odotusajan kasvu radan suurinta sallittua nopeutta 
kulkevilla junilla. Tämä on varmaa verrattaessa nykyisiin varoituslaitoksiin, koska 

tasoristeyslaitoksen puomien täytyy olla jo laskeutumassa tai alhaalla junan ollessa 
sellaisen etäisyyden päässä tasoristeyksestä, jolta ennakkotiedot voidaan turvalli-
sesti välittää.  

Tienkäyttäjän odotusajan kasvu aiheuttaa puomin kiertämisen riskitekijän kasva-

misen. Tätä voidaan kompensoida kokopuomien käytöllä, kuten Tanskassa, Nor-
jassa ja Ruotsissa on tehty. Case-esimerkeissä on käsitelty Pajujärven ja Ähtärin 
tasoristeyksien hälytysaikoja. Pajujärven tasoristeyksen hälytysaika olisi 90 sekun-

tia ja Ähtärin tasoristeyksen olisi 85 sekuntia. Tämä vastaa nykyisin nopeusrajoi-
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tusta hitaammin kulkevan junan hälytysaikaa kiinteillä vapaanolonvalvonnan häly-

tysosuuksilla (Pajujärven tapauksessa vastaavan hälytysajan tuottavan junan no-
peus oli 53 km/h, ja Ähtärissä 40 km/h). 

ETCS-järjestelmän toiminnallinen takaisinkytkentä vaatii vähintään järjestelmäver-

siota Baseline B3 MR1 (Subset 26 ver. 3.4.0). 

 

Kuva 12. Tasoristeyksen toiminnallinen takaisinkytkentä käytössä ETCS-tasolla 2. 
Kuljettajapaneelin ilmoitus tasoristeyksen lähestymisestä on ympyröity punaisella 
/v4/. 

Mikäli tasoristeyksessä käytetään esteentunnistusta, takaisinkytkennän merkittä-
vyys kasvaa ja turvallisuustaso paranee. Esteentunnistuksen käyttö edellyttää ta-
kaisinkytkentää jollain valitulla tasolla. 

Takaisinkytkentöjä on toteutettuna perinteisillä opastimilla, ja/tai ETCS-periaat-
teella junaliikennettä koskevana ja kulunvalvontaan liittyvänä mm. Ruotsissa, Nor-
jassa, Tanskassa, Saksassa ja Virossa.   

Suomessa takaisinkytkentöjä on kulunvalvontaan liitettynä asetinlaite- ja opastin-
riippuvaisiin laitoksiin, sekä kulunvalvontaan liittymättömänä tasoristeys- ja raide-
opastimella varustettuihin laitoksiin. Kulunvalvontaan ja raideopastimiin liitetyissä 
laitoksissa oletetaan kuitenkin, että hälytysaika toteutuu, eikä puomien alhaalla olo 

ole välittömänä ehtona ajon sallivan opasteen saamiseen. Myöskään laitoksen käy-
tössä olo ei ole ajon sallivan opasteen ehtona. 

Tasoristeysopastimia on RATO 6:n mukaan käytettävä tasoristeyslaitoksissa, jossa 

kokonaishälytysaika ei muuten täyty, sekä etäohjauksella varustetuissa tasoris-
teyksissä. Tällä hetkellä tasoristeysopastimet koskevat liikennöintisäännöissä vain 
vaihtotyötä. Raideopastimet koskevat myös junaliikennettä, mutta niitä ei ole lii-

tetty kulunvalvontaan.  

Ohjattu ja toiminnallisesti takaisinkytketty ETCS-liitäntä tasoristeyslaitoksiin on 
käytössä mm. Tanskassa, Norjassa, ja Ruotsissa.   

Takaisinkytkentä kattaa varoituslaitoksen käytöstä poiston, laitoksen toiminnan 
valvonnan hälytyksen aikana, puomien ja muiden laitteiden vikatilat, sekä puomien 
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välin vapaaksi valvomisen esteentunnistuksen avulla niissä laitoksissa, missä es-

teentunnistus on käytössä. 

Toiminnallisella takaisinkytkennällä ja sen tasolla on vaikutusta jarrutusmatkoihin, 
ennakkotiedon välityksen etäisyyteen, ja tasoristeyslaitosten hälytysaikoihin. Pro-

sessia on syytä optimoida, kuten Tanskassa, huolellisella suunnittelulla hälytysaiko-
jen minimoimiseksi /6/. 

Käytettäessä ETCS-järjestelmää tasoristeyslaitoksen ohjaukseen, hälytysaikojen 

hajonta vähenee, ja useiden minuuttien tai jopa tuntien käyttöviat voidaan ennal-
taehkäistä. 

2.2.3  Takaisinkytkentään liittyvät muut turvallisuutta lisäävät 

tekijät 

Tasoristeysturvallisuutta voidaan takaisinkytkennän käytön yhteydessä entisestään 
parantaa kokopuomien sekä esteentunnistuksen käytöllä.  

Norjassa on sallittua käyttää ETCS-ohjatuissa tasoristeyksissä kokopuomilaitoksia 
tai valo- ja äänivaroituslaitoksia. Puolipuomilaitoksia on sallittua käyttää vain poik-
keustapauksissa /12/. 

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan kokopuomilaitoksilla varustetut tasoristeyk-
set aiheuttavat vähiten onnettomuuskustannuksia junaa kohden. Puolipuomeilla 
varustetuissa tasoristeyksissä on noin 18–19 % suuremmat onnettomuuskustan-

nukset verrattuna kokopuomeilla varustettuihin tasoristeyksiin /17/. 

Valo- ja äänivaroituslaitoksilla varustetuissa tasoristeyksissä on noin kuusinkertai-
set onnettomuuskustannukset suhteessa kokopuomilaitoksiin, melkein yhtä suuret 

kuin vartioimattomissa tasoristeyksissä /17/. 

Tasoristeyslaitoksen noin 30 vuoden elinkaaren aikana säästöt onnettomuuskus-
tannuksista kokopuomeilla ovat merkittäviä. Keskimääräinen kustannus on puoli-
puomeilla 4 860 €/vuosi ja kokopuomeilla 3 960 €/vuosi. Keskimääräinen kumuloi-

tuva kustannussäästö on 27 000 euroa 30 vuodessa /36/. 

2.2.4  Takaisinkytkentään liittyvät näkyvät opasteet 

Ruotsin tapaan tulevaisuudessa ETCS-järjestelmään liitetyissä tasoristeyslaitok-

sessa takaisinkytkentään ehdotetaan käytettäväksi näkyviä opasteita. Tämä var-
mistaa turvallisuuden myös ETCS-varustamattoman kaluston osalta, liikennöintioh-
jeita noudattaessa. 

ETCS-ohjattuja tasoristeyksiä voidaan rinnastaa näkyvien takaisinkytkentäopastei-
den osalta nykyisin RATO6:ssa mainittuihin etäohjattuihin tasoristeyksiin:  

- Etäohjauksella varustettu tasoristeys on varustettava tasoristeysopasti-

mella /24/. 
- Etäohjauksella aloitetun raidekohtaisen hälytyksen on päätyttävä tieosuu-

den varauduttua ja vapauduttua tai antamalla hälytyksen päättävä raide-

kohtainen komento /24/. 
 
Tasoristeyslaitoksen takaisinkytkennän toteuttaminen näkyvillä opasteilla on tar-

peen erityisesti silloin, kun ETCS-varustellulla radalla liikkuu yksikkö, jolla ei ole 
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ETCS-veturilaitetta (esimerkiksi ratatyökone tai museokalustoa), tai liikennöinti ta-

pahtuu poikkeustilanteissa. Tällä varmistetaan toissijaisen varoituslaitoksen käyn-
nistävän prosessin automaattinen tai manuaalinen (esimerkiksi liikenteenohjaajan 
toimesta laitoksen käsinkäytön päälleohjaus) toiminta, riittävä kokonaishälytys-

aika, ja sitä kautta turvallisuus tasoristeyksessä. Takaisinkytkentää on syytä käyt-
tää turvallisuuden säilyttämiseen riippumatta valitusta tasoristeyksen ohjausta-
vasta. 

Takaisinkytkennän näkyvän opasteen tuottaminen taloudellisesti ja helposti asen-
nettavaksi ilman suuria muutoksia nykyisiin ja uusiin puomeilla varustettuihin ta-
soristeyslaitoksiin, voidaan toteuttaa seuraavasti: 

Käytetään puomin päihin tulevaa, yksiköiden tulosuuntiin näkyvää tai suunnatta-
vaa ja väriä vaihtavaa LED-opastetta, joka näkyy puomin ollessa ylhäällä ja al-
haalla, sekä siihen liittyvää ohjauselektroniikkaa puomien päässä, sekä varoituslai-

toksen ohjauslaitteissa. 

Takaisinkytkentään käytettävä punainen opaste puomissa tulisi olla hyvin erottuva 
muusta liikenneympäristöstä ja esimerkiksi tieopastimien vilkkuvasta punaisesta 

opasteesta missä tahansa keliolosuhteissa erottuva, esimerkiksi punainen suora-
kaide varustettuna vilkkuominaisuudella. 

Tarvittavalle tiedonsiirrolle LED-opasteen ja varoituslaitoksen välillä voidaan tehdä 
ohjaus puomin valojen ohjauksen 24V-sähkönsyöttöön muodostettavalla väylällä, 

ilman että puomin ja ohjauskojun välille tarvitsee lisätä uutta maakaapelointia. 

Tällöin takaisinkytkennän opastimelle ei tarvita erikseen perustettavaa mastoa eikä 
uutta maakaapelointia, ja asennus onnistuu pienillä toimenpiteillä kustannustehok-

kaasti ja helposti nykyisiin tasoristeyslaitoksiin, joita ollaan muuttamassa ETCS-
ohjaukselle. Ohessa havainnollistavat kuvat opasteista: 

 

Kuva 13. Tasoristeys ei ole turvattu. Opaste: ”Seis ennen tasoristeystä, 
pysähtymisen jälkeen jatka näkemän varassa tasoristeyksen yli”. 
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Kuva 14. Tasoristeys turvattu. Opaste: ”Ei opasteita”. 

Saavutettava näkemä opasteelle tulisi olla 50 km/h nopeudelle mitoitettuna 10 se-

kuntia (noin 139 metriä) lisättynä tyypillisen kaluston jarrutusajalla ja -matkalla, 
jotta opasteeseen voidaan reagoida ajoissa. Veturinkuljettajalle varoituslaitoksen 
turvattua tilaa ilmaisevat siniset valoyksiköt olisi sijoitettu puomien päihin. Taso-

risteyksen turvaamatonta tilaa ilmaisevat punaiset valoyksiköt olisivat asennettu 
puomien ylä- ja alapuolelle. Puomien noustessa 60 asteen kulmaan ilmaisemassa 
varoituslaitoksen vikaantumista tieliikenteelle, valoilla ilmaistaisiin selkeästi taso-

risteyksen tila myös junayksiköille.  

Ratatyökaluston jarrutusmatkaksi on määritelty oheisen taulukon mukaisesti /23/: 

Taulukko 3. Ratatyökoneilta vaadittu jarrutusmatka. 

 

Nopeudella 50 km/h kulkevien ratatyökoneiden keskimääräiseksi vaadituksi  

jarrutushidastuvuudeksi tasaisella ja kuivalla kiskolla muodostuu -0,62 m/s². 
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50 km/h kulkevia ratatyökoneita ajatellen näkemän tulee olla noin 294 metriä an-

nettaessa 10 sekuntia opasteeseen reagoinnille ja 155 metriä (22,4 sekuntia) py-
sähtymiselle. Tämä tarkoittaa, että ennakkotieto tulisi saada 449 metriä ennen ta-
soristeystä. 

Vikatilanteessa 50 km/h nopeudella kulkevan IC-junan keskimääräinen jarrutushi-
dastuvuus huonoissa keliolosuhteissa on laskennallisesti -1,02 m/s² /26/. Tällöin 
näkemän tulisi olla noin 294 metriä (10 sekuntia) kuten ylempänä, ja yksikkö py-

sähtyy noin 95 metrin matkalla (13,6 sekuntia). Tällöin ennakkotieto tulisi saada 
389 metriä ennen tasoristeystä. 

Mikäli näkemä kohteessa jostain syystä rajoittaa takaisinkytkennän opasteen ha-

vaittavuutta ei-turvalliselle tasolle, voidaan Tanskassa ja Sveitsissä menetellyllä ta-
valla käyttää esimerkiksi sähköratapylvääseen tai omaan mastoonsa kiinnitettävää 
toisto-opastinta sopivan etäisyyden päässä ennen tasoristeystä. Toisto-opastin voi 

olla toteutettu langattomasti, jolloin se ei tarvitse erillistä kaapelointia tasoristeyk-
seltä. 

Puomiin yhdistetyn takaisinkytkentäopasteen sijasta voidaan käyttää samankal-

taista opastetta tasoristeyksen tieopastimeen mastoon kiinnitettynä. Tämä on hyvä 
vaihtoehto etenkin puomittomissa tasoristeyslaitoksissa. 

Takaisinkytkentään voidaan käyttää myös tasoristeys- tai lukitusopastinta, mutta 
niiden lisääminen vaatii enemmän muutoksia tasoristeyslaitokseen.  

Takaisinkytkentäopasteita vastaavia hälytyksen ilmaisimia on käytössä Suomessa 
Lahti–Heinola-rataosan tasoristeyslaitoksissa, jossa merkkivalot on asennettu tie-
opastimien koteloihin. Merkkivalot on Suomen yleisestä tyylistä poiketen asennettu 

siten, että tasoristeystä lähestyvän yksikön kuljettaja pystyy havaitsemaan ne. 
Merkkivalo näyttää vilkkuvaa keltaista valoa, kun varoituslaitoksen hälytys on käyn-
nissä. Muulloin merkkivalo on pimeä /41/. 

Takaisinkytkentäopastetta käytettäessä liikennöintiohjeisiin tarvitaan muutos, 
jossa kuvataan opasteet ja niiden käyttö. 

2.2.5  Esteentunnistus 

Väyläviraston tasoristeyslaitosten vaatimusmäärittelyprojektissa /36/ liikennöitsi-
jöiltä on saatu palautetta siitä, että tasoristeyksen esteentunnistus olisi turvalli-
suutta parantava tekijä, jos tasoristeyksessä on este (esimerkiksi ajoneuvo ju-

missa, kuva 15). Esteentunnistusta käytettäessä onnettomuustilanne voidaan en-
naltaehkäistä teknisin keinoin, jos liikenteenohjaukseen ei saada ajoissa yhteyttä 
yksikön pysäyttämiseksi. 

Esteentunnistusta on myös käsitelty aiemmassa ETCS-tasoristeyksiä koskevassa 
selvityksissä /26/ sekä muissa tasoristeyksiä koskevissa selvityksissä /27/ /28/.   
Esteentunnistustekniikkaa on käytössä mm. Ruotsissa, ja esteentunnistuksen käy-

tölle, kuten myös muun varustelun valinnalle, on Ruotsin ohjeissa selkeät kohteen 
ominaisuuksiin pohjautuvat kriteerit /37/. 
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Kuva 15. Kuvassa juna pysähtyi hätäjarrutettuna alle 10 metrin päähän 
ajoneuvoyhdistelmästä. 

Esteentunnistusta on mahdollista toteuttaa erilaisin teknisin ratkaisuin: 

• tutkatekniikalla (mm. Ruotsissa osassa uusista laitoksista käytössä oleva 
Schweizer Flex-Ray) /21/ 

• induktiosilmukoilla (käytössä vanhemmissa varoituslaitoksissa Ruotsissa) 
• LIDARilla (käytössä mm. Italiassa) 

• kameroilla, ja/tai lämpökameroilla + konenäöllä /16/ (kuvat 16 ja 17). 
 

 

Kuva 16. Kaksi jalankulkijaa havaittu Sveitsissä /13/. 
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Kuva 17. Ruotsalainen tasoristeys Linköpingin Råbergaledenillä, jossa tutkaan 
perustuva esteentunnistuslaitteisto näkyy ympyröitynä, sekä esteentunnistuksen 
vapaaksi valvomat alueet suorakaiteina /21/. 

Suomessa on mahdollista ottaa tekniikka käyttöön ETCS-liitännäisissä tasoristeyk-

sissä. Tähän on saatu liikennöitsijöiltä palautetta aiemmassa vaatimusmäärittely-
työssä, jossa liikennöitsijä koki esteentunnistuksen käytölle tarvetta /36/. Esteen-
tunnistusta käytettäessä, sen käytölle on syytä muodostaa kohteen ominaisuuksiin 

pohjautuvat kriteerit, kuten Ruotsissa /37/. 

2.2.6  Vakioitu hälytysaika 

ERTMS-tasolla 2 yksikön sijaintia valvotaan tarkasti ETCS-veturilaitteella, joka 

mahdollistaa varoituslaitoksen oikea-aikaisen päälle kytkennän. 

Näin ollen eri nopeuksilla liikkuvat yksiköt käynnistävät hälytyksen sekä puomien 
laskeutumisen eri ajanhetkillä, jotta tasoristeyksessä saavutetaan yhtä pitkä varoi-

tusaika kaikille junille.  

European User Group on laatinut suositukset tavoista liittää ETCS-kulunvalvonta 
osaksi varoituslaitosten rajapintoja. 

Vaihtoehtoinen toteutustapa A sisältää toiminnallisen takaisinkytkennän. Veturilait-
teiden ja radiosuojastuksen välittäessä tarvittavaa informaatiota, näitä hyödynne-
tään lähettämällä ajolupapyyntö tasoristeykseen saapumisen kannalta aikaan. Tätä 

menetelmää käytetään mm. Tanskassa /6/. 

Tällöin ajolupapyyntö käynnistää tasoristeyslaitoksen hälytyksen algoritmien avulla 
optimoidun mahdollisimman lyhyen varoitusajan tuottaen. Monimutkaisessa päät-

telyketjussa on huomioitava keliolosuhteet, yksikön suurin sallittu nopeus sekä nii-
hin pohjautuvat jarrutusmatkat. 

Vakioitu hälytysaika CWT ehdotetaan ERTMS User Groupin esityksessä toiseksi rat-

kaisuvaihtoehdoksi B varoituslaitoksen aktivoimiseksi ETCS-kulunvalvonnan avulla.  
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CWT:n avulla on mahdollista nostaa tasoristeysturvallisuutta, kun tienkäyttäjän 

odotusaika saadaan mahdollisimman lyhyeksi ja siten tasoristeyksen puomien kier-
tämisriski vähenee. Ominaisuuden käyttöönotto osana ERTMS-järjestelmää vaatisi 
toimiakseen monien lisäjärjestelmien kehittämistä /5/. 

CWT:n huono puoli on, että siinä ei ole toiminnallista takaisinkytkentää, joka puo-
lestaan parantaisi turvallisuutta. 

2.3  Tasoristeyslaitosten toiminnallisuudet ja 
järjestelmärajapinnat 

2.3.1  ETCS-ohjattujen tasoristeyslaitosten toiminnallisuus 

Perusratkaisuksi ETCS-ohjattujen tasoristeysten toiminnallisuudesta ehdotetaan 
Tanskan ja Ruotsin ominaisuuksista koottua hybridimallia. Uusi, sekä vanha ETCS-
järjestelmään liitettävä tasoristeyslaitos tulisi käsitellä ETCS-järjestelmän ja -ase-

tinlaitteen alaisuudessa toimivana objektiohjaimena (Object Controller). 

Olemassa olevien tasoristeyslaitosten sovitus ETCS-järjestelmään on mahdollista 
varoituslaitoksen laitetoimittaja- ja tyyppikohtaisella tyyppisovitusmoduulilla 

(ETCS-järjestelmän arkkitehtuurissa objektiohjain) ja tähän järjestetyllä tietoliiken-
neyhteydellä. Tyyppisovitusmoduulia voidaan monistaa eri varoituslaitoksiin. Ole-
massa oleviin varoituslaitoksiin tulisi tällöin lisäyksenä toiminnallinen takaisinkyt-

kentä. 

Tietoliikenneyhteydet on syytä järjestää tasoristeyslaitoksen ja ETCS-järjestelmän 
välillä langattomasti FRMCS-verkkokytkimen tai muun vastaavan tekniikan avulla, 

fyysisen kaapelointityön minimoimiseksi. 

2.3.2  Tieosuuden vapaanaolonvalvonta 

ERTMS User Groupin suosituksissa /34/ on esitys siitä, että varoituslaitos varuste-

taan tieosuuden osalta vapaanaolon valvonnalla, joka toimii paikantamisen tukena, 
eli ETCS-häiriötilanteessa tieosuutta varmentavana järjestelmänä, sekä ilman 
ETCS-järjestelmää liikkuvan yksikön tunnistamiseksi tieosuudella. Ruotsissa sekä 

Norjassa tieosuuden varautuminen käynnistää tasoristeyksen hälytyksen /30/ /33/. 

Tasoristeyslaitoksien tieosuudet on järkevää valvoa ETCS-järjestelmien yhteydessä 
vapaaksi jatkuvatoimisilla menetelmillä, joista saadaan muutakin lisäarvoa pelkän 

vapaanaolon valvonnan lisäksi. 

Tieosuudelle soveltuvia jatkuvatoimisia menetelmiä ovat esimerkiksi kamera ja ko-
nenäkö, tai induktiosilmukka. Nämä menetelmät vähentävät elinkaarikustannuksia, 
kaapelointia ja kunnossapitotarvetta nykyisin käytettyihin akselinlaskijoihin ja rai-

devirtapiireihin verrattuna, sekä tuovat muita hyötyjä lisäksi. Induktiosilmukoita on 
nykyisin käytössä Suomessa varoituslaitoksissa mm. Toivala–Iisalmi-rataosalla 
/35/.  

Käyttämällä jatkuvatoimisia menetelmiä vältytään esimerkiksi pistemäisten ja ei-
jatkuvatoimisen vapaanaolonvalvonnan järjestelmien käytön vioilta, sekä akselin-
laskentaosuuksien säädöiltä ja resetoinnilta kunnossapito- ja ratatöiden yhtey-
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dessä, eikä laskentahäiriöitä tule. Tämä vähentää elinkaarikustannuksia. Akselin-

laskentaosuuksien resetointi on merkittävä käyttö- ja turvallisuushaittaa aiheuttava 
työllistävä tekijä /36/. 

2.3.3  Kahdennetut hälytyksen käynnistävät 

vapaanaolonvalvonnan osuudet 

ERTMS User Groupin suosituksissa /34/ on esitys siitä, että yksiköt ilman ETCS-
järjestelmää tulisi huomioida ja käyttää niiden kohdalla muita vapaanaolon valvon-

nan menetelmiä yksikön tunnistukseen.  

Riskienhallinnan näkökulmasta esimerkkinä 14.9.2021 koko Suomen rataverkolla 
liikennöiviä junia oli 1 962 kpl, joista ratatyöhön liittyviä aikataulutettuja yksiköitä 

(TYO) 13 kpl /20/. Näistä osalla on nykyisin JKV-veturilaite (mm. sähköradan yk-
sikkö Tte), ja tulevaisuudessa mahdollisesti ETCS-veturilaite. Tällöin:  

• Oletettaessa, että kaikki 13 ratatyöyksikköä olisivat ETCS-veturilaitteilla 
varustamattomia, 0,66 % liikenteestä olisi varustamatonta ratatyöliiken-
nettä. 

• Oletettaessa, että esimerkiksi kolmella yksiköllä 13:sta on tulevaisuudessa 
ETCS-veturilaite, 0,5 % liikenteestä olisi varustamatonta ratatyöliiken-
nettä.  

 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ETCS-ohjatuilla radoilla tasoristeyksien erillisiä 
tasoristeyksen hälytyksen käynnistäviä vapaanaolon valvonnan osuuksia ei ole to-

teutettu, vaan ohjaus tapahtuu pelkästään ETCS-järjestelmällä tai liikenteenohjaa-
jan ohjaamana. 

Kahdennettujen hälytyksen käynnistävien perinteisten vapaanaolon valvonnan 

osuuksien poisjättäminen on sekä rakentamisaikainen, että elinkaaren kannalta 
merkittävä kustannussäästö. 

Jos kahdennettuja vapaanaolonvalvonnan osuuksia tai muuta kuin ETCS-järjestel-

mää käytetään varoituslaitoksen hälytyksen ohjaukseen, on huomioitava myös ti-
lanteet, joissa ETCS-järjestelmä on käytössä hälytyksen ohjaukseen, ja asetettava 
toissijainen menetelmä hälytyksen ohjauksen osalta pois käytöstä ETCS-yksikön 

kulun ajaksi. Tällöin, jos liikennöivän ETCS-yksikön ajolupaa ei anneta tasoristeyk-
sen yli eikä tasoristeyksen hälytystä ole syytä aktivoida, varoituslaitos ei hälytä 
turhaan. 

Tasoristeyksen tieosuuden varustelu poistaa tarpeen ylimääräiselle hälytyksen 
käynnistävälle osuudelle, kun tieosuus toimii myös hälytyksen käynnistävänä osuu-
tena, kuten Ruotsissa ja Norjassa on toteutettu. 

Kahdennetut vapaanaolonvalvonnan osuudet voidaan korvata muilla menetelmillä, 

joilla saavutetaan muita hyötyjä kuin pelkkä vapaanaolon valvonta.  
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2.3.4  Teknologiset mahdollisuudet toissijaisen 

vapaanaolonvalvonnan osuuksien korvaamiseksi 

Tasoristeysten turvallisuuden parantamista käsittelevän SaferLC-projektin rapor-
tissa /14/ on todettu muista teknologioista, kuten konenäöstä: 

• Edullinen teknologia mahdollistaa teknologian laajemman käytön, jolloin 
se auttaa vähentämään ja estämään onnettomuuksia edulliseen hintaan. 

• Vanhentuneen teknologian korvaaminen uudella on suositeltavaa, missä 
tämä voidaan perustella kustannus- ja hyötyperustein. 

• Vaara-alueiden valvonta: Teknologiset parannukset tasoristeyksen tur-
vainfrastruktuuriin, kuten anturointiin (mm. audio, video) mahdollisten 
vaaratilanteiden tunnistamiseksi ajoissa. 

• Nopeiden ja luotettavien langattomien yhteyksien käyttö yksikön, varoi-
tuslaitoksen ja ohjauskeskuksen välillä. 

 
Konenäköä ja kameroita tai tutkaa tai muuta vastaavaa tekniikkaa käytettäessä 
toissijaisen vapaanaolonvalvonnan sijasta vältytään rataan liitetyiltä kiinteiltä va-
paanaolonvalvonnan osuuksilta ja niihin kohdistuvilta häiriöiltä, sekä toisaalta kus-

tannuksilta. Myös tekniikka on halvempaa, ja sitä on helpommin saatavilla. Kau-
pallisia tuotteita, kuten kameroita ja tietokoneita rautatiekäyttöön ja -ympäristöön 
on helposti saatavilla /16/. Myös EULYNX:in rajapintaprotokollassa SCI-LX on va-

rauduttu kameroiden käyttöön tasoristeyksissä /46/. 

Kaupallisten tuotteiden valmiita sovelluksia samankaltaiseen esteentunnistuskäyt-
töön on käytössä eri puolilla maailmaa. Niitä voidaan soveltaa myös vapaanaolon-

valvonnan korvaamiseen. Kameroiden tuottamaa kuvaa voidaan prosessoida au-
tomaattisesti paikan päällä soveltuvalla tietokoneella, josta saadaan ulos kahden-
nettu hälytyksen ohjaus, sekä tieosuuden tilatieto. 

Kamerat voidaan asentaa esimerkiksi tieopastimien mastoihin siten, että kamera 
kuvaa radan lähestymissuuntaa sekä tasoristeyskantta. Kameroina voidaan käyttää 
yhdessä infrapunan ja näkyvän valon kameroita, joilla yhdessä saavutetaan lähes-

tyvien yksiköiden sekä tielläliikkujien tunnistus keliolosuhteista riippumatta ilman 
valaistusta.  

Kameroiden kaapeloinnin asentamiseksi tieopastinmastoihin voidaan käyttää esi-

merkiksi nykyistä hälytyskellon kaksinapaista kaapelointia, ja kellon käyttämiseen 
järjestetään apupiiri. Tällöin nykyisten varoituslaitosten muutos on helppo toteut-
taa. 

Toissijaisen vapaanaolonvalvonnan korvaamisen lisäksi kameroilla saavutetaan 
edullisesti lisähyötyjä seuraavissa käyttösovelluksissa: 
 

• esteentunnistuksessa, jonka tilatieto on mahdollista välittää toiminnallisen 
takaisinkytkennän avulla /27/ 

• tasoristeysturvallisuuden automaattisessa valvonnassa ja käytön seuran-
nassa 

• tasoristeyksen automaattisessa kunnonvalvonnassa 
• tasoristeyksen kunnossapidon tukena, etäkatselumahdollisuudella 

• tieopastimien punaista päin ajamisen kameravalvontaan /27/ 
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• kunnossapidon -, operatiivisen - ja viranomaistilannekuvan muodostami-
seen poikkeustapauksissa, esimerkiksi vika- ja tasoristeysonnettomuusta-
pauksissa. 

 
Tällöin turvallisuutta, käytettävyyttä ja tilannekuvaa on mahdollista parantaa, il-
man että sitä varten tarvitsee asentaa ja käyttää erillisiä laitteita, ja käytössä ole-

vista laitteista saadaan enemmän hyötyä. 

Punaista päin ajamisen kameravalvontaa on tutkittu aiemmassa selvityksessä /27/: 

Punaista päin ajamisen kameravalvonnan hyödyistä ja hyväksyttävyydestä on vaih-
televia tuloksia. Järjestelmä otettiin mukaan lupaavien toimenpiteiden joukkoon, 

koska Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan sillä pystyttiin vähentämään ta-
soristeyksissä tapahtuvaa punaista päin ajamista 50 %. Euroopassa kyseistä toi-
menpidettä on testattu mm. Isossa-Britanniassa. Punaista päin ajamisen kamera-

valvonnan käyttöönottamiseen Suomessa ei liene teknisiä esteitä. Tarvetta on lä-
hinnä pohtia ja arvioida tekniikkaa ja muita yksityiskohtia, jotta jo käytössä oleva 
tekniikka voitaisiin siirtää sujuvasti Suomen olosuhteissa käytettäväksi /27/. 

Konenäköratkaisun soveltamisen tukena voidaan käyttää kohdassa 2.1.4 takaisin-
kytkennän näkyviä opasteita, kuten mm. Tanskassa on tehty ETCS-ohjattujen ta-
soristeysten yhteydessä. Tukena voidaan käyttää myös ETCS-järjestelmän muista 

paikannusmenetelmistä (akselinlaskijat, FRMCS) sekä muista teknisistä järjestel-
mistä saatavia yksiköiden sijaintitietoja sensorifuusion avulla.  

KUPLAsta saatava GPS-sijaintitieto ei ole turvalaitteeseen verrattavissa luotetta-

vuudeltaan, mutta sitä voidaan käyttää varoituslaitteen ohjaamiseen silloin, kun 
yksikössä ei ole ETCS-veturilaitetta, ja tasoristeyksen näkyvillä opasteilla toteutettu 
takaisinkytkentä on käytössä. Tämä poistaa sijaintitiedon käyttämiseen liittyviä ris-

kejä. GPS-sijaintitieto voidaan projektoida tasoristeyksen turvalaitokseen siten, 
että mahdollisissa yhteyden katkeamistapauksissa projektointi toimii turvalliseen 
suuntaan, ja toisaalta näkyvällä opasteella toteutettu takaisinkytkentä pysäyttää 

raideliikenteen, jos varoituslaitos ei ole turvatussa tilassa.  

Konenäköratkaisun edistäminen edellyttää järjestelmältä edellytettävän suoritus-
kyvyn määrittelyä, pilotointia ja riskienarviointia. 

Lisäksi on mahdollista käyttää myös DAS-teknologiaa (Distributed Acoustic Sen-
sing, hajautettu akustinen tunnistus) apuna ETCS-laitteella varustamattoman yk-
sikön sijainnin tunnistuksessa ETCS-järjestelmän akselinlaskennan rinnalla. Tekno-

logiaa on käytetty yhdessä akselinlaskennan kanssa, ja sitä on kaupallisesti saata-
villa /24/. 

Erilaisia uusia teknisiä järjestelmiä ja niiden kustannuksia sekä toteutettavuutta 

varoituslaitosten hälytyksen ohjauksessa ja tieosuuden valvonnassa on syytä tutkia 
tarkemmin. Nykyisin Suomessa käytössä oleviin tekniikoihin verrattuna, uusilla tek-
niikoilla saavutetaan lisähyötyjä ETCS-järjestelmään liitettynä. 
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2.3.5  Tietoliikenneyhteydet ja niiden viiveet 

Tietoliikenneyhteyksien sekä eri laitteistojen välisten viiveiden merkitys korostuu 
ETCS-ohjatussa tasoristeyksen varoituslaitoksessa. Tietoliikenneyhteyksissä itses-
sään ei ole merkittäviä viiveitä, mutta eri järjestelmistä aiheutuu kumuloituvaa vii-

vettä. Viiveet ja mahdolliset yhteyskatkokset on huomioitava ohjausta määriteltä-
essä ja suunniteltaessa.  

Laitetilan tietoliikenneyhteydet on syytä järjestää langattomasti FRMCS:n avulla, 

jolloin radanvarsikaapelointia ei tietoliikenneyhteyksien takia tarvita. Tällä sääste-
tään toteutuskustannuksia. 

Samoja tietoliikenneyhteyksiä, jolla ETCS-ohjatun varoituslaitoksen toiminta mah-

dollistetaan, voidaan käyttää myös videokuvan välitykseen tasoristeyksestä, esi-
merkiksi kunnossapidon tarpeen arviointia sekä tilannekuvan muodostamista var-
ten poikkeustilanteissa. 
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3 Toteutusmahdollisuuksien tarkastelu 
case-tutkimuksina valikoiduista 
tasoristeyskohteista 

Kappaleessa arvioidaan ETCS-järjestelmän toteutusmahdollisuuksia ja hyötyjä ny-
kyisin käytössä oleviin tasoristeyksiin tehtävillä case-tutkimuksilla. 

Toteutustavasta riippumatta, ETCS-projektointi tulisi jatkossa simuloida ennen to-
teutusta, jotta mahdolliset puutteet suunnittelussa huomataan ennen toteutusta. 

Varustelutaso tulisi määritellä tasoristeyksen ominaisuuksien ja riskien mukaan, 

kuten Ruotsissa on tehty /37/. 

3.1  Pajujärven tasoristeys 

3.1.1  Nykyisen kohteen ominaisuudet 

Puolipuomilaitos, jonka vapaanaolonvalvonta on toteutettu Ganz-linjasuojastuksen 
raidevirtapiireihin perustuen. Tieosuus on korvattu induktiosilmukoilla linjasuojas-
tuksen raidevirtapiirien yksinkertaistamiseksi. Hälytysaika on 30 sekuntia ja laitos 

käyttää relelogiikkaa. Kohteen radan nopeusrajoitus on 140 km/h ja se on sähköis-
tetty. Kohde sijaitsee Alapitkän ja Lapinlahden liikennepaikkojen välissä Pieksä-
mäki–Iisalmi-rataosalla. 

Kohteen tieluokka on Maantie, sen keskimääräinen vuorokausiliikenne on 149 käyt-
täjää päivässä, ja sen lähellä on VT5:n risteys (kuvat 18–20). 

 

Kuva 18. Ilmakuva Pajujärven tasoristeyksestä. 
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Kuva 19. Pajujärven tasoristeys ajotien suunnasta. 

 

Kuva 20. Pajujärven tasoristeys ja induktiosilmukat. 
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3.1.2  RBC-rajapinnan toteuttaminen ja tasoristeyslaitoksen 

varustelun modernisoiminen 

Ruotsin ohjeistuksia soveltaen rataosan nopeutta voisi olla mahdollista nostaa ko-
kopuomivarustelua, esteentunnistusta sekä toiminnallista takaisinkytkentää käy-

tettäessä /29/. 

Ruotsin mallin mukainen toteutustapa mahdollistaisi edullisemman nopeudennos-
ton toteutuskustannuksen, ilman eritasoratkaisuja. 

Aiemmin esiteltyjen kotimaiselle rataverkolle laadittujen tasoristeystyyppiehdotus-
ten mukaisesti Pajujärven nykyinen arkkitehtuuri voisi olla järkevintä säilyttää edel-
leen autonomisena linjalaitoksena, mutta lisäten ETCS-rajapinnan avulla mahdol-

listettu toiminnallinen takaisinkytkentä, parantaen Ruotsin mallin mukaisesti taso-
risteyksen turvallisuutta kokopuomeilla, radan tieosuuden vapaanaolonvalvon-
nalla, sekä ajotien esteentunnistuksella. 

Keskeisenä ensisijaisena parannustoimenpiteenä kohteessa olisi muuttaa nykyinen 
varoituslaitos käyttämään ETCS-kulunvalvonnan avulla tapahtuvaa hälytyksen ak-
tivoitumista. Tätä varten tulisi toteuttaa RBC-keskukseen kaapeloitava tietoliiken-

nerajapinta. Ulkolaitekaapeloinnit voitaisiin tässä tapauksessa säilyttää samoina. 
Tasoristeys voitaisiin muuttaa kokopuomilaitokseksi, jossa induktiosilmukka, ja/tai 
konenäöllä, tutkalla tai vastaavalla toteutettu tieosuus, sekä esteentunnistus. Hä-

lytysaika olisi 90 sekuntia ja tämän laskennassa olisi huomioitu yksikön pysäyttä-
miseen kuluva aika ennen tasoristeystä tasoristeyslaitoksen ollessa turvaamatto-
massa tilassa.  

Nykyisestä varoituslaitoksesta tulisi poistaa nykyiset raidevirtapiiriohjaukset, koska 
varoituslaitoksen aktivointi käynnistettäisiin jatkossa RBC:n ohjaamana. Raidevir-
tapiirien korvaaminen kävisi rajapintamuutoksella, vaihtamalla uudet hälytyseh-
toina toimivat I/O-tulot vanhojen tilalle: 

ETCS-ohjauksen ja varoituslaitoksen välissä olisi jatkossa EULYNX-tyyppirajapinta-
moduuli. Moduuli on ETCS-järjestelmän näkökulmasta objektiohjain. Moduulissa 
on potentiaalivapaa kosketin, jolla ohjataan laitoksen hälytystä sen alkuperäisen 

releistön avulla. Moduuliin tuodaan myös takaisinkytkennän tilatieto vioista sekä 
laitoksen toiminnasta (mm. puomien ala-asennosta). 

Rajapinnasta välitettäisiin myös I/O-tietoa, jota valvotaan konenäön ja sitä tukevan 

tietokoneen, tai muun teknologian avulla. I/O-tiedolla tehdään raidevirtapiirit myös 
korvaava relerajapinta ETCS-varustamattomia yksiköitä ja ratatyökoneita varten. 

Uusi tietoliikenneyhteys toteutettaisiin ETCS-tyyppirajapintamoduulin, RBC:n ja 

asetinlaitteen välillä. Tämä olisi todennäköisesti tehtävä nykyisten teknisesti mah-
dollisten ratkaisuiden puitteissa, eli todennäköisesti valokuidulla.  

Rajapinnassa olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että tulevaisuudessa tiedonsiir-

ron toteutustapana voisi olla myös kappaleessa 4 kuvattu langaton FRMCS-linkki. 
Tämän takia tiedonsiirtoyhteydet tulisi suunnitella ennakoivasti niin, että valokui-
tupäätteen tilalle olisi helposti vaihdettavissa langatonta FRMCS-radioliikennettä 

siltaava reititin. Tässä tapauksessa FRMCS-radioyhteys päätettäisiin tasoristeyslai-
tetilan sisälle FRMCS-verkkokytkimeen, josta kaapeloitaisiin suojattu EULYNX 
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RaSTA-protokollan mukainen Ethernet-yhteys tyyppirajapintamoduulille. Radiomo-

deemin antenni asennettaisiin paikalle siten, että katvealueita ei synny, eikä an-
tenni olisi altis ilkivallalle. 

Molemmat 4-metriset puomit korvattaisiin 8 metrin kokopuomeilla, joissa olisi ta-

kaisinkytkentäopasteiden valoyksiköt. Tämän takia myös puomien vastapainoja 
olisi lisättävä. 

Yksinkertaisin toteutustapa tieosuuden ja radan vapaanaolon valvomiseen tasoris-

teyksessä olisi käyttää joko radalle ja ajotielle sijoitettavia induktiosilmukoita tai 
sekä radan että ajotien suuntaisia pulssidopplertutkia. Konenäköä vapaanaolonval-
vontaan käytettäessä tieopastinmastojen yläosaan olisi lisättävä kaksi laajakul-

maista konenäkökameraa. Nämä voisivat olla infrapunavalon avulla pimeäkuvaus-
mahdollisuuksilla varustettuja tai mahdollisesti talviolosuhteet huomioon ottaen 
lämpökamerakuvausta tukevia. 

3.1.3  ETCS-kulunvalvonnan rajapinnan toteuttaminen LEU-
koodaimella  

Vaihtoehtoinen ratkaisutapa parantaa tasoristeyslaitoksen turvallisuutta toiminnal-

lisen takaisinkytkennän avulla olisi välittää veturilaitteelle tieto tasoristeyksen tur-
vaamattomasta tilasta LEU-koodaimin ohjatuilla baliiseilla.  

Tämän toteutustavan etuna olisivat vähäisemmät muutostarpeet tasoristeyksen 

varusteluun ja rajapintoihin. Nykyisen tasoristeyslaitoksen tarvitsisi vain lähettää 
vikatieto LEU-koodaimelle, joka rajoittaisi nopeutta tai pysäyttäisi ohi kulkevan ju-
nayksikön ennen tasoristeystä. Tätä rajapintamuutosta lukuun ottamatta nykyinen 

tasoristeyksen toiminnallisuus ja varustelu voisivat pysyä lähes ennallaan. Nykyisiä 
hälytysosuuksia jouduttaisiin jatkamaan, jotta saavutettaisiin riittävä hälytysaika. 

Vastaavasti huonoina puolina olisivat suuret kaapelointikustannukset, koska baliisit 
tulisi saada sijoitettua turvallisen etäisyyden päähän, jotta junayksikön olisi poik-

keustilanteessa mahdollista pysähtyä ennen tasoristeystä. Hälytysosuuksien jatka-
misesta aiheutuisi myös lisäkustannuksia. Varustelun ylläpitokustannukset kasvai-
sivat nykyiseen verrattuna kulunvalvontaan liittyvän kunnossapidettävän lisävarus-

telun myötä. Tasoristeyksen hälytysaikaa ei myöskään olisi mahdollista optimoida, 
joten ETCS-järjestelmän täysimääräiset hyödyt jäisivät saavuttamatta. 

3.2  Ähtärin tasoristeys 

3.2.1  Nykyisen kohteen ominaisuudet 

Tasoristeys sijaitsee Ähtärin liikennepaikalla, Haapamäki–Seinäjoki-rataosalla. Ta-

soristeyksessä on 1999 käyttöönotettu Mipron logiikalla toteutettu ja asetinlaittee-
seen liitetty puolipuomilaitos. Varoituslaitos on varustettu kevyen liikenteen koko-
puomeilla. Vapaanaolonvalvonta on toteutettu raidevirtapiireillä. Kohteen sijain-

nissa linjanopeutena on 100 km/h, mutta akselipainoltaan yli 16 tonnin junayksi-
köillä nopeudet ovat rajoitettu 60 km/h ja yli 20 tonnin akselipainoisilla junayksi-
köillä 50 km/h. Tasoristeystä suojaavat ratapihan suunnasta radio-opastimet, sekä 

linjan suunnasta pääopastin P527. Kohde sijaitsee sähköistämättömällä radalla. 
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Kohteen sijaitessa liikennepaikalla, on toiminnallisuudessa huomioitava asemalla 

pysähtyvä junaliikenne ja liikennepaikalla tehtävät vaihtotyöt, kuten esimerkiksi 
vetureiden kierrättäminen junarungon päästä toiseen. 

Kohteen tieluokka on Katu, ja sen keskimäärinen vuorokausiliikenne on 2 418 käyt-

täjää päivässä. 

Tasoristeys on Ähtärin keskustassa kahden risteyksen välissä ja siinä on kaksi ke-
vyen liikenteen väylää (kuvat 21 ja 22). Riskinä on puomien laskeutuminen risteyk-

sessä odottavien autojen päälle, sekä puomien väliin jäänti. 

 

Kuva 21. Ilmakuva Ähtärin tasoristeyksestä. 
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Kuva 22. Ähtärin tasoristeys. 

3.2.2  RBC-rajapinnan toteuttaminen ja tasoristeyslaitoksen 

varustelun modernisoiminen 

Keskeisenä toimenpiteenä kohteessa tulisi liittää nykyinen varoituslaitos ETCS-ku-
lunvalvonnalla tapahtuvaan ohjaukseen, tai korvata nykyinen varoituslaitos suun-

nitellen varustelu ja rajapinnat kokonaan uudestaan. Ulkolaitekaapeloinnit voitai-
siin säilyttää samana, jos laitetilaa ei uusittaisi.  

Kuten aikaisemmin kuvatussa Pajujärven esimerkkitapauksessa, ETCS-järjestel-

män liittämiseen olisi järkevää käyttää valmista standardia noudattavaa rajapinta-
moduulia kohdekohtaisesti suunnitellun rajapinnan sijasta. 

ETCS-ohjauksen ja varoituslaitoksen välissä olisi jatkossa EULYNX-tyyppirajapinta-
moduuli. Moduuli on ETCS-järjestelmän näkökulmasta objektiohjain. Moduulissa 

on potentiaalivapaa kosketin, jolla ohjataan laitoksen hälytystä sen alkuperäisen 
releistön avulla. Moduuliin tuodaan myös takaisinkytkennän tilatieto vioista sekä 
laitoksen toiminnasta (mm. puomien ala-asennosta). 

Rajapinnasta välitettäisiin myös I/O-tietoa, jota voitaisiin valvoa konenäön ja sitä 
tukevan tietokoneen, tai muun teknologian, kuten tutkan avulla. I/O-tiedolla to-
teutettaisiin myös joko raidevirtapiirejä korvaava relerajapinta tai hyödynnettäisiin 

nykyisen tieosuuden vapaanaolonvalvontaa ETCS-veturilaitteella varustamatto-
mien yksiköiden ja ratatyökoneiden aktivoimaa hälytystä varten. 

Uusittaessa varoituslaitos tulisi suunnitella käyttämään suoraan ETCS-järjestel-

mään integroitua ohjausta, jonka rajapinta on EULYNX RaSTA-protokollan mukai-
nen. 
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Tietoliikenneyhteydet toteutettaisiin Ähtärin tapauksessa ETCS-tyyppirajapintamo-

duulin ja asetinlaitteen välillä verkkokytkimellä, josta olisi valokuituyhteys lähei-
seen asetinlaitetilaan.  

FRMCS-radioyhteys voisi myös tämän tasoristeyskohteen osalta olla tulevaisuu-

dessa mahdollinen, mutta varoituslaitoksen läheisyys liikennepaikkaan ja oletet-
tava investointitarve liikennepaikan koko turvalaitevarusteluun siirtyessä käyttä-
mään ETCS-kulunvalvontaa aiheuttavat todennäköisesti joka tapauksessa kaape-

loinnin vaihtamisen valokuituun. Tämän vuoksi varoituslaitoksen liittämisestä sa-
maan verkkoon ei synny itsessään merkittäviä lisäkustannuseriä. 

Tasoristeyksen hälytysaika olisi 85 sekuntia. Hälytysajan laskennassa on huomioitu 

yksikön pysäyttäminen ennen tasoristeystä sen ollessa turvaamattomassa tilassa. 

Vilkkaasti liikennöidyn tasoristeyksen turvallisuutta voitaisiin parantaa asentamalla 
kokopuomit sekä ajoradalle, että kevyelle liikenteelle. Molemmat 4,5-metriset tie-

liikenteen puomit korvattaisiin 9 metrin kokopuomeilla, jotka voitaisiin varustaa 
takaisinkytkentäopasteiden valoyksiköillä, lisäten puomien vastapainoja. Myös ke-
vyen liikenteen puomit varustettaisiin tässä tapauksessa valoyksiköillä. 

Konenäöllä toteutettu tieosuuden valvonta mahdollistaisi myös esteentunnistuksen 
myös ajoradan osalta. Konenäköä käytettäessä tieopastinmastojen yläosaan lisät-
täisiin kaksi laajakulmaista kameraa pimeäkuvausvalmiuksin, sekä tarpeen mukaan 
myös laajakulmaiset lämpökamerat. Nämä mahdollistaisivat tieosuuden, radan tu-

losuuntien ja kevyenliikenteenväylän valvomisen haastavissa olosuhteissa, joissa 
näkyvän valon avulla koneellisen tunnistamisen tarkkuus kärsii. 

Jos perinteinen tieosuus säilytettäisiin, voitaisiin vaihtoehtona muulla tekniikalla 

toteutetulle vapaanaolonvalvonnalle käyttää tasoristeyksen aktivointiehtona tie-
osuuden varautumista jolloin mm. vaihtotyö- ja ratatyöliikenne aktivoisivat taso-
risteyksen varoituslaitoksen siirtymällä tieosuudelle.  
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4 Johtopäätökset  

Tässä työssä on pyritty yhdistelemään muiden ETCS-kulunvalvonnan käyttöönot-
taneiden kansallisuuksien perusteita ja kokemuksia heidän teknisistä valinnoistaan 

tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi, Digirata-hankkeessa valmisteltua ta-
soristeysten tapauskohtaisesti valittavan järjestelmäarkkitehtuurin tulevaisuutta, 
sekä tällä hetkellä vallitsevia kehityspolkuja kohti uusien teknologisten ratkaisuiden 

käyttämistä. Raportin alussa esitetty Taulukko 1 kuvasi muiden kansallisuuksien 
tasoristeysten varustelua. Alla oleva taulukko 4 lisää referenssimaiden joukkoon 
myös Suomen, summaten raportissa kuvatut kotimaiselle rataverkolle suositeltavat 
ratkaisut. 

Taulukko 4. Verrokkimaiden tasoristeysvarustelun nykytilanne ja Suomen 
rataverkolle sovellettavat ratkaisuehdotukset. 

Ominaisuus Ruotsi Norja Tanska Alankomaat Suomi 

Toiminnallinen 
takaisinkyt-
kentä 

Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä 

Optimoitu va-
roitusaika 
(kyllä/ei) 

Ei, val-
mius ole-
massa 

Kyllä Kyllä Ei, mutta on 
suunniteltu 

Tyyppikoh-
tainen to-
teutus 

Kahdennettuja 
raideosuuksia 
hälytyksen 
käynnistyk-
seen (pl. tie-
osuus) 
(kyllä/ei) 

Ei Ei Kyllä Kyllä,  

vaihtotyöalu-
eella 

Ei 

Tieosuus käyn-
nistää hälytyk-
sen (kyllä/ei) 

Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä 

Kahdennettu 
raideosuus tie-
osuudella  

(Er = raidevir-
tapiiri, Ak = 
akselinlaskija) 

Er Ak Ak Ak Er 

Tasoristeysalu-
een alkaminen 
ilmaistu mer-
kein (kyllä/ei) 

Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä 

Rajapinta 
(rele/valo-
kuitu) 

Rele Rele / va-
lokuitu 

Valokuitu Rele Valokuitu, 
FRMCS-val-
mius 

Rajapinta (pro-
tokolla) 

- 

(myöhem-
min 
EULYNX) 

EULYNX 
(osittain, 
I/O) 

Laitetoimit-
tajakohtai-
nen 

Laitetoimittaja-
kohtainen 

EULYNX 

ETCS-varusta-
mattoman ka-

Ei Ei Ei Ei Poikkeusta-
pauksissa 
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luston liiken-
nöinnin sallimi-
nen radalla 
(kyllä/ei) 

Tasoristeysalu-
een esteentun-
nistus (käy-
tössä/ei käy-
tössä) 

Käytössä, 
osittain  

Ei käy-
tössä 

Ei käytössä Ei käytössä Käytössä 

Takaisinkyt-

kentä näky-
vällä opasti-
mella (kyllä/ei) 

Kyllä Kyllä, (ei 

ERTMS) 

Kyllä Ei Kyllä

  

Takaisinkytke-
tyn näkyvän 
opasteen 
esiopaste 

(kyllä/ei) 

Kyllä, (ei 
ERTMS) 

Kyllä, (ei 
ERTMS) 

Kyllä, 
osassa 

Ei Tarvitta-
essa 

Muita maakoh-
taisen toteu-
tuksen ominai-
suuksia 

ERTMS-
varuste-
tulla ra-
dalla ei 
esiopas-
tetta taso-
risteyk-
selle 

 
Liikenteen-
ohjaaja voi 
käynnistää 
varoituslai-
toksen hä-
lytyksen, 
tieliikenne 
priorisoitu, 
paikallinen 
ohjaus 
mahdollista 
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5 Tulevaisuuden kehityssuunnat 

5.1  Tiedonsiirto tasoristeysten ja RBC-keskusten 
sekä asetinlaitteiden välillä 

EULYNX-standardi ja RaSTA-protokolla eivät estä langattoman rajapinnan käyt-tä-
mistä tasoristeyslaitosten, RBC:n ja asetinlaitteiden välillä. Tämä lisäisi tulevai-suu-

den mahdollisuuksia kulunvalvonnan kustannustehokkaaksi yhteensovittamiseksi 
yhä useampien nykyiseltä tasoltaan heikommin varusteltujen tasoristeysten kanssa 
ja vähentäisi toteutuskustannuksia ja vikaantumiskohteita merkittävästi linjalle ve-

dettävän kaapeloinnin poistuessa. 

Merkittävät 5G-radioliikennetekniikan laitevalmistajat, kuten Nokia, kehittävät jo 
nyt mahdollisuuksia FRMCS-verkon hyödyntämiseen. Koska suomalainen radio-

verkko on jo nykyiselläänkin kattava ja kotimaasta löytyy valtavasti tietotaitoa ai-
heeseen liittyen, olisi tässä hyvä merkittävä tuotekehitys- ja parannuskohde taso-
risteyslaitosten langallisen tietoliikenteen korvaamiseksi. 

5.2  Kaupallisen verkon osien käyttö 
turvalaitteiden välisten 
tietoliikenneyhteyksien 
kustannustehokkaaseen laajentamiseen 

Valokuituverkkoja tullaan tulevaisuudessakin tarvitsemaan mm. runkoverkkona 
kauko-ohjausjärjestelmissä. Tasoristeyslaitosten, RBC-keskusten ja asetinlaittei-
den välisiä tietoliikenneyhteyksiä varten voidaan joutua kaapeloimaan pitkiäkin 

matkoja ja tätä varten rakentamaan myös kaapelireittejä. Näistä aiheutuvia kus-
tannuksia voitaisiin vähentää ratkaisevasti, jos kaupallisen verkon tai kauko-oh-
jausverkon valokuituyhteyksiä voitaisiin hyödyntää laajentamaan turvalaitteiden 

välisiä tiedonsiirtoyhteyksiä tarvittavilta osin. Yhteyksien rajapintoina käytetty lait-
teisto, nykyiset salausmenetelmät, VPN-tunnelointi ja virtuaalisiin aliverkkoihin ja-
kaminen voisivat mahdollistaa nykyisenlaisen suljetun liikenteenohjausverkon tur-

vallisuustason myös julkista verkkoa käyttäen. 
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https://ertms.be/sites/default/files/2020-12/Guideline%20Handling%20of%20Level%20Crossings%20with%20BL3%20v2.0.pdf
https://ertms.be/sites/default/files/2020-12/Guideline%20Handling%20of%20Level%20Crossings%20with%20BL3%20v2.0.pdf
https://rhk-fi.directo.fi/tietopalvelu/rhk_n_extranet/turvalaitteiden_kayttoohjeet/alue_8_ylasavo/
https://rhk-fi.directo.fi/tietopalvelu/rhk_n_extranet/turvalaitteiden_kayttoohjeet/alue_8_ylasavo/
https://rhk-fi.directo.fi/tietopalvelu/rhk_n_extranet/turvalaitteiden_kayttoohjeet/alue_8_ylasavo/
https://www.protokollservice.com/wp-content/uploads/2019/11/TDOK-2014.0995-Plankorsningar-Bygga-nytt-Bygga-bort-Val-av-skyddsalternativ.pdf
https://www.protokollservice.com/wp-content/uploads/2019/11/TDOK-2014.0995-Plankorsningar-Bygga-nytt-Bygga-bort-Val-av-skyddsalternativ.pdf
https://www.protokollservice.com/wp-content/uploads/2019/11/TDOK-2014.0995-Plankorsningar-Bygga-nytt-Bygga-bort-Val-av-skyddsalternativ.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/bf17b089dbe347acad20b91ceeda913d/juni19/3_signaler_20190601.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/bf17b089dbe347acad20b91ceeda913d/juni19/3_signaler_20190601.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/78da3b88b04b47fd9569df1b4cee68b8/alex16-044_oversikt_alex_vagskyddssystem_vsd.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/78da3b88b04b47fd9569df1b4cee68b8/alex16-044_oversikt_alex_vagskyddssystem_vsd.pdf
https://www.protokollservice.com/wp-content/uploads/2019/11/TDOK-2014.0499BVS-544.70002-V%C3%A4gskyddsanl%C3%A4ggningar-Signalering-mot-v%C3%A4gen.pdf
https://www.protokollservice.com/wp-content/uploads/2019/11/TDOK-2014.0499BVS-544.70002-V%C3%A4gskyddsanl%C3%A4ggningar-Signalering-mot-v%C3%A4gen.pdf
https://www.protokollservice.com/wp-content/uploads/2019/11/TDOK-2014.0499BVS-544.70002-V%C3%A4gskyddsanl%C3%A4ggningar-Signalering-mot-v%C3%A4gen.pdf
https://www.protokollservice.com/wp-content/uploads/2019/11/TDOK-2014.0499BVS-544.70002-V%C3%A4gskyddsanl%C3%A4ggningar-Signalering-mot-v%C3%A4gen.pdf
https://youtu.be/QbhCKPNOTOQ
https://youtu.be/IwP2DpLkNGs
https://www.youtube.com/watch?v=c1STT7a_tnU
https://youtu.be/xu7XgTtlDYs
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Kustannusselvitysprojektin viitteet 

/51/ Tasoristeyslaitosten kustannusten alentaminen, Kustannuksia 
alentavat ja turvallisuutta parantavat toimenpiteet sekä 
tietomallinnuksen ja digitalisaation käyttö 

tasoristeysrakentamisessa. 

/52/ Tasoristeysturvallisuuden parantaminen 2015. 

/53/ Tasoristeyslaitosten vaatimusmäärittelyprojekti (2021). 
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Ruotsin mitoitusperusteissa käytetyt lyhenteet 

Tässä luettelossa esitetään selitteet liitteissä 2 ja 3 käytetyille lyhenteille. 
 

tPR = datan prosessointiin eri järjestelmiltä kuluva aika 
tDATA = tiedonsiirtoon kuluva aika 
tradio = GSM-R- tai FRMCS-verkon viive tiedonsiirrossa 

tLX-R = tasoristeyksen paikallisen laitteiston normaali vasteaika 

tLX-A = ohjaussignaalilta tieopastimen käynnistymiseen kuluva aika  

tLX-P = pidennetty etusoittoaika 

tLX-S = tasoristeyksen hälytyksen etusoittoaika ennen puomien laskun aloittamista 

t8 = hälytysajan lisäys tasoristeyksen sijaitessa lähempänä kuin 8 m päässä 
t75 = aika, joka kuluu puomien laskemiseen 75-asteen kulmaan 
tLX-L = tasoristeyksen puomien alas laskuun kuluva aika 

tM = aika, joka jää ajoluvan varmistamiseen ennen jarrutuskehotteen antamista 
tind = aika, jolloin käyttöjarrutuskäyrää ei ole vielä kohdattu 

sm = alue, joka jää marginaaliksi jarrutuskäyrän päätekohdan ja tasoristeyksen 

väliin (ERTMS:n tapauksessa 100 m) 

 tM-LX = aikamarginaali, jossa ETCS-järjestelmä varmistaa, että junayksikkö ehtii 

jarruttaa ajoissa, tapauksessa, jossa tasoristeyslaitteisto jättää oikean ohjauskäs-

kyn tievaroituslaitteistolta tulematta. 

tM-MA = aikamarginaali, jossa ETCS-järjestelmä varmistaa, että aikarajoitettu 

ajolupapyyntö ei ehdi raueta ennen kuin se on ehtinyt päivittyä saatuaan oikean 
ohjauskäskyn RBC:ltä 

ttasoristeys turvattu = aika, joka kuluu tasoristeyksen turvattuun tilaan saattami-

seen 

tkäsky-LX = yhteenlaskettu aika, joka kuluu tasoristeyksen hälytyskäskyn käyn-

nistämiseen vähentämällä tasoristeyksen turvattuun tilaan saattamiseen kuluva 

aika junayksikön matka-ajalla 

t lyhin sallittu LX-varoitusaika = tasoristeyslaitoksen lyhyin sallittu hälytysaika en-

nen kuin junayksikön on mahdollista saada ajolupa ilman rajoituksia tasoristeyk-

sen ylitse. 

tmatka-aika = aika, joka junayksiköltä menee saavuttaa tasoristeys matkanopeu-

desta 

tpus = aikamarginaali liikkuvan aktivoitumiskohdan varmistamiseen. Marginaali 

mahdollistaa sen, että normaalitilanteessa junayksikön ei tarvitse aloittaa jarru-
tusta ennen kuin päivittynyt ajolupa tasoristeyksen yli on vastaanotettu
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Ruotsin toiminnallinen takaisinkytkentä: pysäyttäminen ennen tasoristeystä 
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Ruotsin toiminnallinen takaisinkytkentä: nopeuden rajoittaminen ennen tasoristeystä 
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