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• Rautatieliikenteen toimijat havahtuivat 2010-luvun puolivälissä 
liikkumisen ja liikenteen digitalisaation tuomiin muutoksiin: 

• Aasian uudet kilpailijat haastoivat Euroopan 

• Kansalaisten matkustustarpeiden voimakas muutos (liikenteen 
palveluistuminen, tiedon hyödyntäminen jne.)

• Maantieliikenteen automaation ja robotisaation nopea kehitys 

• Käyttövoiman ympäristöedun menettäminen

• Toimijoiden vaatimus: Rautatieliikenteen sääntelyssä 
huomioitava Big Data,  IoT,  automaatio, 5G, AI.  
Näiden avulla pystytään mm. edistämään kulunvalvonnan 
kehittämistä ja sitä kautta tehostamaan ratakapasiteetin käyttöä 
sekä kehittämään infrastruktuurin ennakoivaa huoltamista.

DIGITALISAATIOSTA RAUTATIELIIKENTEEN KIRITTÄJÄ



• EU:ssa rautatieliikenteen kulkumuoto-osuutta halutaan lisätä. 
Tähän liittyen komissio käynnistänyt työn raideliikenteen 
sääntelyn muuttamisesta ”digiloikan” mahdollistamiseksi: 

• Euroopan vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal

• Digital Rail and Green Freight TSI revision package (2022 revision)

• Rautatieliikenteellä ollut EU:ssa oma radioliikenneverkko
(GSM-R), josta Suomi saanut derogaation eli poikkeaman.

• Suomelle tärkein yksittäinen asia uudessa EU-säädöksissä: 
Jätettävä mahdollisuus käyttää kaupallisten 
tietoliikennepalveluita tarjoavien yritysten verkkoja 
raideliikenteessä.

• Osana lainsäädännön muutostarvetyötä ovat mm. LVM:n
Liikenne 12, Liikenteen automaation lainsäädäntö- ja 
toimenpidesuunnitelma sekä Fossiilittoman liikenteen 
tiekartta.

SÄÄDÖKSET MUUTOKSESSA   
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• Kulunvalvonnalla tarkoitetaan rautatieliikenteessä vetureihin 
sekä rataan asennettua laitteistokokonaisuutta, jonka 
tarkoituksena on varmistaa nopeusrajoitusten sekä opasteiden 
noudattaminen. 

• Kulunvalvonta on välttämätön osa rautatieliikenteen 
turvallisuuden varmistamisessa.

• Suomessa käytössä oleva junan kulunvalvontajärjestelmä 
(JKV) tulee elinkaarensa päähän arviolta 2030-luvulla.

• Suomessa rautateiden viestinnässä tällä hetkellä käytössä
viranomaisviestintäverkko Virve (ei erillistä GSM-R-verkkoa
toisin kuin muissa EU-maissa).

• EU-sääntely velvoittaa jäsenvaltiot varustamaan TEN-
ydinverkon rataosat niin sanotulla ERTMS-järjestelmällä 
(European Rail Traffic Management System).

1) ETCS =  European Train Control System

2) FRMCS = Future Railway Mobile Communication System

o ETCS toteutuksessa erilaisia tasoja

DIGIRATA-HANKKEEN TAUSTAA



DIGIRATA - YHTEINEN MATKA



• Digirata tuo Suomen rautatieverkolle modernin radioverkkopohjaisen 
ETCS-järjestelmän, joka pystyy hyödyntämään tulevaisuuden 
digitaalisen kehityksen (automaattinen ajo, paikannus radioverkko).

• Digirata on tulevaisuuden ratkaisu, jonka hyödyt ovat merkittävät:
• Digitaalinen alusta luo mahdollisuuksia mm. tiedon hyödyntämiseen ja 

uusien teknologioiden käyttöönottoon

• Myönteinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 

• Lisää kapasiteettia raiteille jopa + 30% 

• Entisestään korkeampaa turvallisuutta 

• Parempaa palvelutasoa matkustajalle mm. täsmällisyyden ja häiriöiden 
ennakoitavuuden kautta.

• Digirata on välttämätöntä aloittaa heti, jotta liikenne Suomen 
rataverkolla toimisi edes nykylaajuudessaan sujuvasti ja turvallisesti 
myös 10-15 vuoden kuluttua.

• Digirata tarvitaan pohjaksi myös uusille ratahankkeille, kuten Turun 
tunnin juna ja Suomirata.

KOHTI TULEVAISUUDEN DIGITAALISTA JA ÄLYKÄSTÄ
RAUTATIELIIKENNETTÄ 
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2030 2035 2040 2045

DIGIRATA LINJAA RAUTATEIDEN TULEVAISUUDEN  

Tilanne nykyisellä järjestelmällä
• Kapasiteetti ja matka-

aikaolettama heikentynyt 50%
• Päästöt kasvavat
• Turvallisuus heikkenee

Digirata otettu käyttöön
• Kapasiteetti ja matka-

aikaolettama parantunut 10-30%
• Päästöt vähenevät
• Turvallisuus paranee

Rataverkko



• Roll out –strategia ”12 vuotta” (2028-2040)
• Labran perustaminen 2021-22

• Testit Kouvola – Kotka – Hamina -radalla 2023-24

• Tampere – Pori – Rauma -radan kaupallinen sovellus 
(vain ERTMS-rata)

• 2027 teknisten määritelmien viimeistely

• Laajempi roll out alkaa 2028

• Muita tutkittuja vaihtoehtoja:
• Roll out 7 vuotta

• Roll out 20 vuotta

• Jokaisessa vaihtoehdossa 4+3 vuotta kehitysaikaa 

ALUSTAVA RAKENTAMISSUUNNITELMA



• Digiradan 
työryhmät ja 
yhdistävät 
pääkokonaisuudet.
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MAHDOLLISUUKSIA
YMPÄRISTÖLLE

• Vähemmän CO2 -päästöjä

• Liikennettä raiteille muista liikennemuodoista

• Energiatehokkuutta kapasiteetin optimoinnilla 
sekä taloudellisemmalla, energiaa säästävällä 
ajamisella

ELINKEINOELÄMÄLLE

• Joustavampaa kuljetusta 
teollisuudelle

• Kasvualusta uusille palveluille

• Edellytyksiä vastuullisempaan  
liiketoimintaan

RAUTATIEVERKOLLE

• Enemmän irti investoinneista

• Ennakoivaa kunnossapitoa myös 
digitaalisesti

• Turvallisuutta mm. ratatöihin ja 
tasoristeyksiin

• Infrastruktuurin yksinkertaistaminen, 
vähemmän ratalaitteita

MATKUSTAJILLE 

• Täsmällinen ja turvallinen matka

• Enemmän yhteyksiä ja sujuvat 
matkaketjut

• Yksilöityä 
matkustajainformaatiota

AIKAA KESTÄVÄ RATKAISU 

• liikenteenohjauksen optimointi tekoälyn avulla 

• reaaliaikainen tiedon jalostaminen

• jatkuvasti päivittyvät kapasiteetti-
ja aikataulutiedot 

• dynaaminen reagointi



OTA YHTEYTTÄ. ANNAMME MIELELLÄMMME LISÄTIETOJA. 
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