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Yleiset periaatteet



Ratarekisteri (RINF)
RINF = Register of Infrastructure

EU-säädöksiin perustuva Euroopan 
laajuinen ratarekisteri. 

Rekisterin ylläpitäjä on Euroopan 
rautatievirasto The Agency (ERA)

Ratarekisteristä säädetty myös 
raideliikennelaissa (1302/2018) 
Suomen vastuutahona on Traficom

Rataverkon haltijat ovat vastuussa ja 
velvollisia toimittamaan tiedot ja 
ylläpitämään niitä ajan tasalla 1 kk 
välein



Rekisterin 
käyttötarkoitukset
 Liikkuvan kaluston osajärjestelmien 

suunnittelun helpottaminen

 Kiinteiden laitteistojen teknisen 
yhteensopivuuden varmistaminen 
rautatietverkossa

 Unionin rataverkon yhteentoimivuuden 
(YTEn mukaisuuden) etenemisen 
seuraaminen

 Suunnitellun reitin ja kaluston 
yhteensopivuuden varmistaminen

Kalustovalmistajat

Infraan liittyvien laitteiden 
valmistajat

EU, The Agency (=ERA), 
kansallinen rekisterinpitäjä 

NRE, Nobo, Debo

Rautatieyritykset



› EU

› RINF säädös 2019/777/EU astunut voimaan 16.6.2019

• Muutamia uusia tietokenttiä linjaraiteille (pääasiassa rataosuuksien 

kulkutieraiteisiin / koskee Väyläviraston verkkoa)

• Ajantasaisuudesta säädetty tarkemmin: 

• vuodesta 2021 alkaen rekisteriä pidetään jatkuvasti ajan tasalla

› Suomi

› Raideliikennelaki, astunut voimaan 1.1.2019

• Raideliikennelaki ja mm. ratarekisteriä täsmentävä valtioneuvoston 

asetus on valmisteilla

• Hallituksen esityksessä HE 2020/113 esitetään muutettavaksi 

raideliikennelain 37 § muotoon  ”ne rataverkon haltijat, joilla on 

turvallisuuslupa, tallentavat EU-viraston ylläpitämään 

ratarekisterisovellukseen (RINF) tiedot”

Ajankohtaista



 Rataverkon haltijat, jotka liittyvät TEN-verkkoihin (tilanne 6.2.2019 alla )

› Hanko (Kattava TEN-verkko) TOIMITETTU
› Vuosaari (Kattava TEN-verkko) TOIMITETTU
› Kemi (Ydin TEN-verkko) EI TOIMITUKSIA
› Kilpilahti (Kattava TEN-verkko) EI TOIMITUKSIA, PL. NESTE
› Kokkola (Ydin TEN-verkko) TOIMITETTU KOK SATAMA (MUITA?)
› Kotka (Ydin TEN verkko) EI TOIMITUKSIA
› Hamina (Ydin TEN verkko) EI TOIMITUKSIA, PL. NESTE
› Oulu (Ydin TEN-verkko) TOIMITETTU
› Raahe-Rautaruukki (Kattava TEN-verkko) TOIMITETTU (OSA?)
› Turku (Ydin TEN verkko) TOIMITETTU
› Pori (Kattava TEN-verkko) TOIMITETTU
› Rauma (Kattava TEN-verkko) TOIMITETTU

 Komission karttapalvelu TEN-verkoista:

› http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-

portal/map/maps.html?layer=input_1,20,21&country=FI

Verkot joilta tietoja on jo odotettu 
rekisteröitävän

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?layer=input_1,20,21&country=FI


 26.10.2020 voimassa olevia turvallisuusluvan haltijoita on 88 kpl, joita 

ovat mm:

 VR Yhtymä (kuormausterminaalit, konepajat/varikot, radanpidon tukikohdat)

› Muut mukaan otettavat rataverkon haltijat:

Kriteerinä on merkittävyys Suomen rataverkon markkinaehtoiselle toiminnalle, 

joka ilmenee mm.

- Muuta kuin ns. omaa alueellista rautatieliikennettä

- Useita liikennöitsijöitä

- Kapasiteetin jakotarve

- Oma liikenteenohjaus

- Ehdoton edellytys on voimassa oleva turvallisuuslupa

Verkot joilta tietoja odotetaan



Karttanäkymä Eurooppaan / tietojen tarkkuustaso

Helmikuu 2020 tilanne

Karttanäkymä 15.10.2020:



Verkko

Toiminnallinen piste
= Rautatieliikennepaikka

Rataosuus
= Rautatieliikennepaikkojen
välinen linjaosuus



› Operaattorit ovat aloittaneet RINF-datan 
hyödyntämisen (Operail)

› Raiteiden ja yhteyksien näkyvyys tärkeää eri 
osapuolille jatkossa

› Rataverkonhaltija voi RINF:ssä esittää myös muita 
omia sääntöjään/ohjeitaan erillisellä dokumentilla

› Vain lukuoikeudet järjestelmään saadaan ERA:n
järjestelmästä nopeasti kaikille toimijoille:

• https://rinf.era.europa.eu/RINF/

› RINF:ssä kehitetään mm. 
reittikirjayhteensopivuutta. Rekisteri tulee 
todennäköisesti laajentumaan edelleen lähivuosina.

Kehitysnäkymiä / Uusia toimintoja

https://rinf.era.europa.eu/RINF/


› Makrotasolla 

verkkomääritystä on 

laajennettu risteysasemilla 

LIIKE-järjestelmän 

mukaiseksi. (lisätty 

kolmioraideyhteydet)

› Esim Tuomioja:

Makrotason / verkon päivityksiä 2020



› Aiemmin rataverkon haltijat ovat keränneet listan omista 

raiteistaan (OP Siding)

› RINFiin on tarve määrittää makrotason yhteydet seuraavasti 

(joiden alle allokoidaan kunkin pisteen raiteet)

› Rajapisteet rataverkon haltijoiden välillä  Väylän tietokannasta

› Toiminnalliset pisteet rataverkon haltijan raiteistolla

• Pisteitä voi olla yksi tai useampi tarpeen mukaan

Makrotason päivitystarve rataverkon 
haltijoiden osalta



4.11.2020 13

Ulkosatama

Länsisatama

Rajapiste

Esim. Hanko (ei toteutettu, luonnosVE1)
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Hangon 
Satama

Rajapiste

Esim. Hanko (ei toteutettu, luonnosVE2)



RINF tietojen tilanne 10/2020



› Tilanne 6.2.2019 

(29 kpl)

› Tilanne 15.10.2020 

(42 kpl)

RICS-tunnistekoodi



Esimerkki toimitetusta tiedosta 
(Kokkola)
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Esimerkki XML-koodista (muunto tehdään 
erillisessä toimeksiannossa)
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RICS koodi

Raiteen yksilöivä tunniste

Raiteen käyttöpituus

Todentamisvakuutusten tiedot

Varusteet

Geometriatiedot
tarvittaessa

TEN-verkko



Yhteystiedot:

Traficom

Esko Sandelin (esko.sandelin@traficom.fi) 
- erityisasiantuntija, RINF projektipäällikkö
- tietotoimitukset

:

Niko Tunninen (niko.Tunninen@sweco.fi)
Kyösti Pajunen (kyosti.Pajunen@sweco.fi)

mailto:esko.sandelin@traficom.fi
mailto:niko.Tunninen@vr.fi
mailto:kyosti.Pajunen@vr.fi


Kiitos!


