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Missä ollaan automaattiajamisessa?
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Missä ollaan?

Kaavio: Navigant Research (Sam Abuelsamid



Missä ollaan?

1 poiskytkeytyminen /
48 000 km

2020 päivitys



Missä ollaan?

Autonomy will always have some constraints.
really, really hard.

You don't know what you don't know until
you're actually in there and trying to do things. 

- John Krafcik, CEO, Waymo
11/2018

We overestimated the arrival of autonomous vehicles.
Its applications will be narrow, what we call
geo-fenced, because the problem is so complex.           

- Jim Hackett, CEO, Ford
4/2019

the more complicated engineering problems,
if not the most complicated engineering
problem

- Chris Urmson, CEO, Aurora
23.4.2019



Missä ollaan?
Lähde: Käyttäjän JJRicks YouTube
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Ongelmallisia tilanteita, revisited

Lähde: Mercedes-Benz, 2016



Päätöksenteko voi olla vaikeaa hyvässäkin kelissä



Kuva: Harri Kaartinen, MML, linkki
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letka-ajokokeiluja





Mitä vielä?

"Cartoon future concepts" by Vladimir Ostangov is licensed under



Moottoritiellä ilman kuljettajaa liikkuvat rekat

Kuorman siirto kääntöpaikalla

Rajoitettu toimintaympäristö (ODD)



Pienet kuljetusrobotit

Etävalvonta ja -ohjaus

Kaupunkialueet (matkat 2-3 km)

Kuva: technical.ly, linkki



Pienet kuljetusrobotit Suomessa

Linkki: https://www.eitdigital.eu/newsroom/news/article/lmad-operates-last-mile-autonomous-delivery-robot-at-aalto-campus-in-finland/



Etävalvonta ja -ohjaus laajemminkin

Valvomosta seurataan ja tarvittaessa ohjataan tai 
ohjeistetaan ilman kuljettajaa liikkuvia ajoneuvoja

Automaattibussit

Gacha et al.

Kuskittomat rekat
terminaalialueilla ja niiden
välillä

Case Einride

Kuva: 



Miten homma etenee?

Kuva: Eri automaatiosovellusten markkinoille tuleminen, henkilöautot (ERTRAC, 2019, linkki) 



Miten homma etenee?

Kuva: Moottoritiepilotin osuus Suomessa myydyistä uusista autoista, arvio
(ALVAR-selvitys, Kulmala et al., 2019, linkki) 



Miten homma etenee?

Kuva: Kaupunkiliikenteen automaattiajoneuvojen markkinoille tuleminen (ERTRAC, 2019, linkki) 



Mitä tämä kaikki tarkoittaa?



ODD käytännössä tason 2 kaista-avustin



Missä saan olla ja minne mennä?

Kuvat: Väylävirasto (CC BY
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Ajoneuvo anturina

Tietoa ruuhkista, onnettomuuksista, 
liukkaudesta, muista häiriöistä

Automaattisesti tai kuljettajan lähettämänä

Tämän hyödyntäminen liikenteen 
hallintaan, tiedottamiseen, 
kunnossapitoon, suunnitteluun

Kirjava laatu

Monenlainen muoto



Mikä on 
tärkeää?

Photo by Florian Berger
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Lähde: Liikenteen automaation lainsäädäntö- ja toimenpidesuunnitelman valmistelu,
LVM:n keskustelutilaisuus 1.9.2020
Linkki



Vaikutuksista

ALVAR-selvitys
HLH2030



Messages on deployment (long term)

Focus on digital infrastructure
» Digital information on existing widenings, lay-bys, etc. For safe harbours instead of building such
» Making traffic rules, static and dynamic traffic sign information, traffic management plans, road 

work and event information, incident information, geofencing information available in digital form

Harmonise and aim towards consistency
» Harmonised and consistent road markings
» Harmonised marking and management of road works

Support accurate positioning where necessary 
» Landmarks
» Land stations

Establish infrastructure communications
» Long-range coverage of main networks
» Short-range coverage of hot spots

No enhanced maintenance due to automated vehicles



ODD coverage?

Road sections with safety problems 
» Automated vehicles are expected to be much safer
» Accidents also major source of non-recurring congestion
» Awareness of problems in mixed traffic, however

Road sections with recurring congestion problems
» If automated vehicles are more cautious than human drivers in terms of following headways, 

on those sections could make matters worse
» If automated vehicles can use the same headways as or shorter headways than human drivers, ok

National priorities determine priority of use cases
» E.g. platooning, winter maintenance vehicles, public transport, etc. 

Importance of European regulations
» TEN-T core network corridors or comprehensive network, for instance



Raportti: Sohjoa Baltic European Legal Implementation Roadmap



Ajoneuvon rekisteröiminen ja käyttö

Teknisiä vaatimuksia ei vielä määritelty

Ajoneuvoluokka ei aina ole selvä (esim. pienbussit)

Henkilö- ja tavaraliikenteen luvat

Ajo-oikeuteen liittyvät asiat

Tietosuoja

Vastuukysymykset

Korvausvastuu: liikennevakuutus ja tuotevastuu

Rikosoikeudellinen vastuu

Taipuuko lainsäädäntö?

Photo by Mikhail Pavstyuk on Unsplash
Raportti: Sohjoa Baltic European Legal Implementation Roadmap



Suosituksia automaattiajamisen 
eettisiin kysymyksiin

Luodaan vastuullisuuteen kannustava 
turvallisuuskulttuuri

Automaattisten järjestelmien 
päätösten periaatteiden tulee olla 
läpinäkyviä

Tasapuolisesti jaetut riskit

Järjestelmien turvallisuus pitää pystyä 
osoittamaan selkeästi ja 
yhdenmukaisesti

Linkki: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89624e2c-f98c-11ea-b44f-01aa75ed71a1/language-en
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Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen 
haasteet lisääntyvät

Erilaisia järjestelmiä, erilaisia rajoitteita

Ymmärryksen lisääminen kaikin keinoin

Tunnistetaan toimenpiteitä, joista on hyötyä 
automaation kehitysvauhdista riippumatta

Liikennesäännöt, käytännöt, tieto infrasta, tarkat 
kartat

Ketterä lainsäädäntö

Reagointi kehitykseen tarvittaessa

Epävarmuuden sietäminen

Mitä ainakin voidaan sanoa?



Kiitos!
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