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Seminaari 11.11.2021 : 
Automaattisen 
bussiliikenteen kokeilut

• Kolmen yrityksen toteuttamien 
robottibussiliikenteen kokeilujen esittely

• WSP, Roboride ja Ramboll
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Tervetuloa
Autonomisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä

Juho Taavetinkangas, Seudullinen joukkoliikenne Föli
24.8.2021

Juho Taavetinkangas, 24.08.2021



2019

Ensimmäinen 
kokeilu

2020

Integrointi 
järjestelmään

2021

Pysyvä liikenne

Ideaaliaikataulu ja potentiaaliset kohteet ennen selvitystä

Juho Taavetinkangas, 24.08.2021



• Ei ole järkevää monistaa jo tehtyjä 
projekteja

• On tehokkaampaa välttää 
päällekkäistä tekemistä

• Pyritään kustannustehokkuuteen

Helppo Luotettava

Houkutteleva Turvallinen

Juho Taavetinkangas, 24.08.2021



Kiitos

Juho Taavetinkangas, 24.08.2021



Tieliikenteen 
automaation sääntely

Automaattisen bussiliikenteen 
kehityspolku osaksi kustannustehokasta 
joukkoliikennettä – tulosten esittely: 
webinaari 24.8.2021

Eetu Pilli-Sihvola
Päällikkö

Kuva: Risto Kulmala Kuva: Sensible 4



Kuva: Katriina Pajari / HS



Kuljettajan ja järjestelmän eri vastuut…

Kaavio: SAE, tiedote

https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles


…ja eri sovellukset!



Mikä on 
tärkeää?

Photo by Florian Berger on Unsplash

https://unsplash.com/@bergerteam?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/key?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


› Ajoneuvon rekisteröiminen ja käyttö
› Kaikkia teknisiä vaatimuksia ei vielä voi määritellä

› Ajoneuvoluokka ei aina ole selvä (esim. pienbussit)

› Henkilö- ja tavaraliikenteen luvat

› Ajo-oikeuteen liittyvät asiat

› Tietosuoja

› Vastuukysymykset
› Korvausvastuu: liikennevakuutus ja tuotevastuu

› Rikosoikeudellinen vastuu

Toimiiko lainsäädäntö?

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

https://unsplash.com/photos/EKy2OTRPXdw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/EKy2OTRPXdw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/law?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.ikem.de/wp-content/uploads/2019/04/20190401_Sohjoa_Legal_Report.pdf


Ajoneuvo liikenteessä

Ajoneuvon käyttö liikenteessä

› Kansainväliset tieliikennesopimukset

› Geneven sopimus (1949)

› Wienin sopimus (1968)

› UNECE WP.1 hallinnoi näitä

• Tarkoitus: liikennesääntöjen harmonisointi

› Komission valmistelema lainsäädäntö

Ajoneuvo(järjestelmien) valmistaminen

› UNECE WP.29

› Järjestelmien tekniset vaatimukset



UNECE resolution on the deployment 
of highly and fully automated vehicles 
in road traffic
› Lokakuussa 2018

› A non-binding legal resolution serving as 
a guide to the safe deployment of highly 
and fully automated vehicles in road 
traffic.

Report: UNECE resolution (in Annex I), link

The resolution offers recommendations to ensure the safe interaction 
between automated vehicles, other vehicles and more generally all 
road users, and stresses the key role of human beings, be they drivers, 
occupants or other road users. While the Global Forum intends to 
amend the resolution as technology develops and as experience 
accumulates regarding the use of highly and fully automated vehicles 
in road traffic, there have been calls for turning attention to the legal 
contents of the 1949 and 1968 Conventions on Road Traffic.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/wp1/ECE-TRANS-WP1-165e.pdf
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Muutosehdotus uudesta 34bis-
artiklasta vuoden 1968 Wienin
tieliikennesopimukseen

› The requirement that every moving vehicle or 
combination of vehicles shall have a driver is 
deemed to be satisfied while the vehicle is using 
an automated driving system which complies with:
› (a) domestic technical regulations, and any applicable 

international legal instrument, concerning wheeled 
vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or 
be used on wheeled vehicle, and

› (b) domestic legislation governing operation.

› Ehdotus muutoksista 15.1.2021, sopimusvaltioiden on 
ilmoitettava 12 kuukauden kuluessa, hyväksyvätkö tai 
hylkäävätkö ne ehdotetut muutokset tai vaativatko ne 
erillisen kokouksen koolle kutsumista.

› Muutokset tulisivat tällöin voimaan heinäkuussa 
2022.



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

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

› ”Digitaalinen liikenneympäristö”

› Liikennesäännöt, käytännöt, tieto infrasta, 
tarkat kartat

› Ketterä lainsäädäntö

› Reagointi kehitykseen tarvittaessa

› Epävarmuuden sietäminen

Mitä ainakin voidaan sanoa?



1) Tee se mikä toimii

2) Korjaa se mikä ei toimi

3) Tunnista kokonaisuudet joiden ainakin 
pitää toimia

Lainsäädännön kehittäminen, 
insinöörinäkökulmasta



Kiitos!

eetu.pilli-sihvola@traficom.fi
www.traficom.fi
@TraficomFinland
@EPilliSihvola



Automaattisten bussien kehityspolku 
osaksi kustannustehokasta 

joukkoliikennettä – Yhteenveto 

Tulosten esittelytilaisuus 24.8.2021



Raportin sisältö:
1. Automaattisen joukkoliikenteen 

nykytilanne ja trendit Suomessa, 
Euroopassa ja muualla.

2. Automaattisen joukkoliikenteen 
tekniset vaatimukset ja 
mahdollisuudet. 

3. Lainsäädännön mahdollisuudet ja 
rajoitukset automaattiselle  
joukkoliikenteelle.

4. Tulevaisuuden visio ja kehitys-
sekä kehittämisnäkymät 
Suomessa, Euroopassa ja 
muualla. 

5. Toimenpidesuositukset. 



• Liikkuminen ja liikkumisen palvelut ovat muuttumassa, tekijöinä murrokseen ovat 
mm. ilmastotavoitteet, kaupungistumisen aiheuttamat liikenteen haasteet sekä 
väestörakenteen muutos. 

• EU:n Komission mukaan Euroopan tavoitteena on olla maailmassa edelläkävijä 
verkottuneen ja automatisoidun liikkuvuuden käyttöönotossa, vauhdittaa 
liikennekuolemien määrän pienentämistä ja vähentää liikenteen haitallisia päästöjä 
ja ruuhkia. 

• Automaattinen liikenne on tulossa vaihtoehdoksi monella tasolla (mm. henkilöautot 
ja joukkoliikenne, viimeaikoina myös tavaraliikenne). 

• Saavutettavuus ja esteettömyys ovat tärkeässä roolissa joukkoliikenteessä – niin 
fyysinen kuin informatiivinen.

• Automaattisen liikenteen käyttökohteita ja –tapauksia on jo paljon ympäri 
maailmaa

• T&K –hankkeet ja muut kokeilut kansallisina uranuurtajina: mm. SOHJOA -
hankekokonaisuus, Fabulos, SHOW, Hiedanranta

• Automaattisen ja autonomisen ajamisen mahdollisuuksia ja hyötyjä on tutkittu ja 
analysoitu paljonkin.

• Edelleenkin on kuitenkin ratkaistava monia teknisiä haasteita, ennen kuin voidaan 
olla varmoja siitä, että ajoneuvo pystyy täysin lukemaan ja ymmärtämään 
ympäristöään sekä toimimaan oikealla tavalla niin kuin ihmiskuljettaja.  

Automaattisen joukkoliikenteen nykytilanne ja 
trendit Suomessa, Euroopassa ja muualla



Automaattiajamisen tasot



Tekniset vaatimukset ja mahdollisuudet
• Automaattiajamisen eri tasoilla hyödynnettävien teknisten 

ratkaisujen tarve kasvaa automaation kasvaessa. 
• Ajoneuvojen itsenäinen toiminta perustuu ajoneuvoon 

asennettuihin sensoreihin, kameroihin ja tutkiin. 
• Ajoneuvot tarkkailevat jatkuvasti ympäristöään, keräävät ja 

analysoivat tietoa suoriutuakseen liikenteessä turvallisesti. 
• Langaton tiedonsiirto ajoneuvosta ympäristöön ja 

ympäristöstä ajoneuvoon tulee osaksi automaattisten 
ajoneuvojen ratkaisuja käytännössä SAE-tasoilla 4 ja 5, 
mutta osin jo myös tasolla 3.

• Digitaalinen ja fyysinen infrastruktuuri on tärkeä ja sen tulee 
tukea automaattiajamista.

• Tällä hetkellä automaattisten ajoneuvojen langattomaan 
tiedonsiirtoon on tarjolla lyhyen kantaman ITS-G5 ja 
matkaviestinverkkoa hyödyntävä C-V2X. Molemmat 
perustuvat jo olemassa oleviin standardeihin sekä 
yhteysteknologioihin. 

• Suomessa sekä 4G että 5G (tulevaisuudessa myös 6G) 
toimivat ajoneuvojen ja ohjauskeskusten välisenä 
kommunikointikanavana. 



ITS-G5 ja C-V2X



Hybridimalli

C-Roads Platform (https://www.c-roads.eu/platform.html) on Euroopan Unionin jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten tielaitosten ja -operaattoreiden yhteenliittymä, jonka 
tarkoituksena on  harmonisoida C-ITS-palveluita EU-tasolla. 
Niin kuin monen muunkin älykkään liikenteen palveluita edistävän organisaation ja yhdistyksen, myös C-Roadsin näkemys ratkaisuksi on hybridimalli, jossa ITS-G5 ja C-V2X 
tukevat toistensa toimintaa. 
Hybridimallissa pitkän kantaman viestintään voitaisiin hyödyntää C-V2X:n Uu-protokollan avulla matkaviestinverkkoa ja lyhyen kantaman viestintään joko ITS-G5 perustuvaa 
tekniikkaa tai vaihtoehtoisesti C-V2X PC5-protokollaa hyödyntävää tekniikkaa. 



Lainsäädännön mahdollisuudet ja rajoitukset 
automaattiselle ja autonomiselle joukkoliikenteelle

• Lupaprosessi Suomessa:
 Lainsäädäntö mahdollistaa testien tekemisen.
 Ajoneuvolla on oltava turvallisesta liikkumisesta vastaava kuljettaja, 

jonka ei kuitenkaan tarvitse olla ajoneuvon sisällä.
• Koelupahakemus ja testaussuunnitelma tarvitaan.
 Ennen kuin automaattiajamisen pilottia aletaan toteuttaa, tulee 

Traficomilta hakea koelupatodistusta koelupahakemuksella.
 Hakemuksen liitteeksi tarvitaan testaussuunnitelma

• Voimassa olevat säädökset automaattiajamiselle Suomessa on listattu 
raporttiin ja myös lainsäädännön tilanne muualla Euroopassa on esitetty 
lyhyesti.

• Lainsäädännön esteitä ja muutostarpeita on myös käsitelty raportissa 
laajasti perustuen sekä kirjallisuuslähteisiin että asiantuntijahaastatteluihin.



Automaattibussien hankintaesimerkkejä

• Automaattibussien hankintaesimerkkejä on esitetty mm. 
SOHJOA –hankekokonaisuuden, Fabulos-hankkeen sekä 
Tampereen Hiedanrannan aktiviteettien avulla.

• Automaattibussin hankinnassa on tällä hetkellä syytä 
huomioida se, että bussin liikennöinti on riippuvainen 
valmistajan vuosittain tarjoamista palveluista. Tämä tarkoittaa 
käytännössä muun muassa ohjelmisto-lisenssejä, 
etävalvontaa ja huoltoa. 

• Bussin hankintahinnan lisäksi voi joutua siis maksamaan 
vuosittaisia kuluja siitä, että bussi voi liikkua. 

• Bussin hankintaa tehdessä olisi syytä tietää tarkkaan 
etukäteen, kuinka kauan bussilla aiotaan operoida esimerkiksi 
jonkin projektin aikana, ja rakentaa kilpailutus niin, ettei 
makseta turhaan bussin seisottamisesta hallissa. 

• Bussin vuosittaisiin kuluihin liittyen on syytä huomioida myös 
se, että bussissa on toistaiseksi (teknisistä rajoitteista johtuen) 
oltava kyydissä vastuussa oleva henkilö, operaattori/ 
turvakuljettaja, jonka tehtävänä on valvoa bussin toimintaa. 



• Automaation vaikutuksista on vähän tutkimustuloksia, joten uusia kokeiluja 
tästä aiheesta kaivataan potentiaalisten hyötyjen varmistamiseksi 
haasteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi. . 

• LVM:n selvityksen (2018) mukaan hyötyjä ovat: 
 turvallisuus: vähennetään ihmisten aiheuttamia 

liikenneonnettomuuksia
 tehokkuus ja kestävä kehitys: parannetaan liikennejärjestelmän 

tehokkuutta, vähennetään liikenneruuhkissa vietettyä aikaa, 
pienennetään energian kulutusta ja päästöjä sujuvamman liikenteen 
myötä

 mukavuus: annetaan kuljettajalle vapaus käyttää aikaansa vapaammin 
automatiikan huolehtiessa ajamisesta

 sosiaalinen yhdenvertaisuus: annetaan useammille mahdollisuus 
autolla liikkumiseen, esimerkiksi ikääntyneille ja toimintarajoitteisille

 saavutettavuus: mahdollistetaan pääsy autolla myös alueille, jotka 
ovat nykyään pahoin ruuhkautuneet, kuten useiden kaupunkien 
keskustoihin. 

• Automaattisen bussiliikenteen hyötynä on usein nähty työvoima-
kustannusten väheneminen ajettaessa ilman kuljettajaa. 

• Automaattibussien pullonkaulana pidetyt sensoreiden hinnat ovat tulleet 
merkittävästi alas, ja tämä suuntaus näyttää jatkuvan. Nykyisin sensoreista 
syntyvä kustannus on noin 30.000 €:n suuruusluokkaa.

• Käyttöönottokustannuksia on esitetty viereisessä kuvassa.. 

Automaattisen liikenteen hyödyt ja kustannukset



Automaattisen liikenteen haasteita ja riskejä 
• Ratkaistavia asioita ja haasteita ovat mm.: 

• Turvallisuus: vähennetään ihmisten aiheuttamia turvallisuushaasteita. 
• Sopivan laajuiset kokonaisuudet palvelujen operoinnin näkökulmasta, ei liian isoja alueita ja liian pitkiä reittejä
• Eri toimijoiden roolit ja yhteistyö sekä markkinan muodostuminen. 
• Palvelukonseptin muodostaminen ja testaaminen.
• Fyysisen ympäristön saattaminen palvelua tukevaksi. 

• Eri hankkeissa todettuja automaattiliikenteeseen ja palveluihin liittyviä riskejä ovat olleet:
• Palvelukonseptia ei saada toimimaan suunnitellusti (esim. kutsupohjaista palvelua ei voida toteuttaa halutusti).
• Muiden ajoneuvojen laiton ja tai muutoin väärin pysäköinti.
• Muun liikenteen sääntöjenvastainen liikkuminen ja reagointi automaattisen bussin ajamiseen.
• Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tahaton tai tahallinen piittaamattomuus.
• Automaattisen bussin reagoimattomuus (ei anna muille tilaa) esim. tietyön tms. kohdalla.
• Puiden ja muiden ajoneuvojen aiheuttamat haasteet väliaikaisen liikennejärjestelyjen havainnoinnissa.
• Puista putoavien lehtien, oksien jne. aiheuttamat haasteet.
• Reittien suunnittelun haasteet (reitit eivät saa estää pelastusajoneuvojen kulkua tai huoltoajoa).
• Pysäkkijärjestelyt estävät muun liikenteen sujuvan liikkumisen ja tienvarsipysäköinnin.  
• Liikennemerkkien sijoittelu ja niihin reagoiminen oikein.
• Liikennevalojärjestelyt sekä automaattisten ajoneuvojen kommunikointi niiden kanssa.
• Matkustajien turvallisuuteen liittyvät riskit.
• Ilkivaltariskit
• Tietoturvariskit

• Liikenteen automaation kehittämiseen liittyy myös ns. ylemmän tason haasteita ja riskejä.
• Euroopan tasolla lupamenettelyprosessit ja lainsäädännön taso estävät kehitystyötä – harmonisointia tarvitaan.
• Tieturvallisuus, kun automaattiset ajoneuvot jakavat tien muun liikenteen kanssa – turvallisuus- ja liikennesäännöt harmonisoitava.
• Vastuu vahingoista, kun ajoneuvon kuljettaminen siirtyy ihmiseltä teknologialle – vahingonkorvaussäännöksiä on päivitettävä sekä selvennettävä.
• Tiedonkäsittely ja tietosuojasäännökset ovat vaillinaiset - EU:n ryhtyy toimiin tietoturvallisuuden takaamiseksi ja automaattisten ajoneuvojen 

suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä.
• Eettiset kysymykset ja riskit - EU:ssa täytyy hahmotella sääntöjä tekoälylle, erilliset normit ja vastuumäärittelyt itseohjautuville kulkuneuvoille 

voivat kuitenkin olla tarpeen.
• Digitaalinen ja fyysinen infrastruktuuri ei kehity tukemaan automaattiajamista - automaattiseen ajoon vaadittavan infrastruktuurin kehittämiseksi 

täytyy kohdistaa investointeja. 



Tulevaisuuden visio ja kehitys- ja 
kehittämissuunnitelmat 

• Liikenne- ja viestintäministeriön ”Liikenteen Automaation 
Lainsäädäntö- ja Avaintoimenpidesuunnitelma” -
luonnoksessa esitetään visio, jonka mukaan Automaattinen 
ja verkottunut liikenne on turvallisempaa, tehokkaampaa 
ja kestävämpää kuin nykyinen liikenne.

• Euroopan Komission tiedonannossa ”Matkalla 
automatisoituun liikkuvuuteen: EU:n strategia tulevaisuuden 
liikkuvuudelle” esitetään visio kuljettajattoman liikenteen 
integroimisesta liikennejärjestelmään. Vision mukaan 
automaattisen liikenteen integraation odotetaan 
hyödyttävän merkittävästi useiden keskeisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista. Kun 
oikealla tavalla edistetään automaattisen ja sähköisen 
liikenteen käyttöönottoa, tuetaan samalla esimerkiksi 
hiilen käytön vähentymistä. Komission mukaan 
automaattisen liikenteen kehittymiseen on varauduttava 
ajoissa. 
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Ajoneuvovalmistajien suunnitelmat 

• Ajoneuvovalmistajista riippuen lupaukset täysin automaattisten ajoneuvojen 
markkinoille tulosta vaihtelevat. 

• Tesla on jo jonkin aikaa lupaillut täysin automaattisen ajamisen kykenevän auton 
tulevan markkinoille ”hyvin pian”. 

• General Motorsin Cruisen Origin -sukkulabussin oletetaan tulevan 
tuotantovaiheeseen vuonna 2023.

• Volkswagen on ilmoittanut tuovansa sähköisen ”mikrobussin” markkinoille vuonna 
2025. 

• Waymo on jo nykyään käytössä Phoenixissa Arizonassa. 
• Sensible 4 on ilmoittanut tuovansa yhdessä ruotsalaisen T-Engineering Eu-

roopan markkinoille sarjavalmisteisen itseajavan kiinalaisen Dongfeng Motorsin 
valmistaman Sharing-VAN -automaattibussin vuonna 2022. 

• Huomattavaa on, että valtaosa näistä ajoneuvoista tulee olemaan käytössä 
rajatussa ympäristössä ja rajallisissa olosuhteissa. 

• Kuitenkin on todennäköistä, että 2025–2030 välisenä aikana erilaisten täysin 
automaattisten ajoneuvojen määrä markkinoilla tulee merkittävästi kasvamaan. 



Raportissa esitetyn visionäkemyksen perusteet 

Raportin visio perustuu seuraaviin 
näkemyksiin:

• Globaalit näkemykset ja trendit.

• Euroopan komission visiot.

• Kansalliset- ja viranomaisnäkemykset.

• Ajoneuvovalmistajien ja 
teknologiatoimittajien näkemykset.

• Asiantuntijahaastattelut.

• Kustannusrakenne.

• Esteettömyys ja saavutettavuus.

• Riskianalyysi.
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Näkemys automaattisen ajamisen 
kehityspolusta



Toimenpidesuositukset 

Toimenpiteet tulisi toteuttaa yhteistyönä, johon osallistuvat Suomesta kaikki ne kaupungit, joilla on 
suunnitelmia ja näkemyksiä automaattiliikenteen ja autonomisten bussien käyttöönottoon liittyen. 
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Yhteenveto ja johtopäätökset 1/2
• Automaattiajamisen visioon liittyen on monenlaisia näkemyksiä varsinkin ajallisen etenemisen suhteen. 

Ajoneuvovalmistajien mukaan on mahdollista, että noin vuodesta 2025 alkaen ollaan teknisesti valmiita 
toimimaan täysin muun liikenteen seassa. Moottoriteillä alkaa olla valmiuksia suuremmissa nopeuksissa 
tapahtuvaan liikennöintiin hieman myöhemmin, ehkä noin vuoden 2030 tietämissä. Vuoteen 2040 mennessä, 
automaattisen joukkoliikenteen voi odottaa olevan jo melko vakiintunutta. 

• Aluksi käytetään kiinteitä reittejä, useimmilla automaattisten bussien valmistajilla on kuitenkin olemassa 
tekninen valmius reittipoikkeamiin ja jopa täysin kutsupohjaisiin ratkaisuihin. Mikäli palvelukonsepteihin ja -
kustannuksiin liittyvät haasteet saadaan ratkaistua, ovat kutsupohjaiset palvelut todennäköisiä vuoden 2030 
tienoilla tai ehkä hieman myöhemmin. 

• Automaattisuuden mahdollistamat palvelu- ja operointikonseptit osana joukkoliikennekokonaisuutta tulevat 
lähivuosien aikana kehittymään merkittävästi. Tavoitteena automaattisille busseille on toimiminen osana 
saumatonta matkaketjua integroituna runkoliikenteeseen. 

• Automaattibussien on mahdollista teknisesti liikkua muun liikenteen seassa sujuvasti kaikenlaisessa 
olosuhteissa ja tilanteissa vuoteen 2030 mennessä. Kun otetaan huomioon lainsäädännölliset seikat, 
digitaalisen ja fyysisen infran kehitystarpeet, turvallisuuteen liittyvät huomiot, ihmisten valmiudet, jne. on 
todennäköistä, että automaattibussit tulevat olemaan osa liikennejärjestelmää vuoteen 2040 mennessä. 

• Kansallisten toimenpiteiden rinnalla on pyrittävä lupaprosessien ja lainsäädännön harmonisointiin EU:n tasolla. 
Turvallisuus- ja liikennesääntöjen harmonisointi on myös välttämätöntä, samoin EU:n 
vahingonkorvaussäännöksiä on myös selvennettävä. EU:n tasolla tulee ryhtyä toimiin tietoturvallisuuden 
takaamiseksi ja automaattisten ajoneuvojen suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä. Myös eettiset asiat ovat erittäin 
tärkeitä ja EU:ssa tulee saada aikaan sääntöjä tekoälylle ja sen käytölle haastavissa tilanteissa. 

• Mikäli halutaan toteuttaa rajoja ylittävää automaattiajamista, on jokaisessa maassa saatava digitaalinen ja 
fyysinen infrastruktuuri vaatimuksia vastaavalle tasolle.  
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Yhteenveto ja johtopäätökset 2/2
• Toimenpiteiden toteuttamiseksi toimivien automaattiliikenteen ekosysteemien rakentaminen ja tietämyksen 

kehittäminen on välttämätöntä ja tässä kaupungeilla on tärkeä rooli tulevaisuuden automaattiliikenteen 
palveluiden asiakkaina. Tärkeää olisi saada aikaiseksi eurooppalainen automaattisen liikenteen kehityspolku 
kaupallisten operaatioiden aloittamiseksi. 

• Kohdealueen vaatimukset ja mahdollisuudet tulee olla alusta alkaen tiedossa. Käytännön asioita, joita tulee 
miettiä ja suunnitella automaattisen bussiliikenteen toteuttamiseksi ovat mm. turvallisuussuunnitelman 
laadinta, palveluajat, pysäkkijärjestelyt, liikennöinnin tyyli, maksut ja lippuratkaisut, latausasemien sijainti, 
latausten ajankohdat, menettelyt ja etäohjaus häiriötilanteissa, palvelun saavutettavuus ja esteettömyys, jne. 

• Ajoneuvoihin ja palveluun liittyy myös kehitystarpeita, kuten tekniikan yleinen kehittäminen, luotettavuuden 
parantaminen, operaattorin tai turvakuljettajan saaminen pois ajoneuvosta etäohjauskeskukseen, usean 
ajoneuvon samanaikainen liikennöinti ja valvominen etäohjauskeskuksesta, latauspisteet ja 
vastuukysymykset. 

• Fyysisen infrastruktuurin omistajien on syytä pitää huolta myös digitaalisesta infrastruktuurista ja 
automaattiajamisen edellytysten parantamiseksi merkittävää kehitystä pitää tapahtua myös nykyisin saatavilla 
olevien tietojen tarkkuudessa ja ajantasaisuudessa. Jotta automaattiajamisen käyttöönottoja voidaan tehdä, 
tulee käytettävissä olla riittävän kattavat ja laadukkaat digitaaliset aineistot, jotka kuvaavat liikenneympäristön 
tilaa ja ominaisuuksia sekä määrittävät liikkujien väliset pelisäännöt.

• Automaattiajamiseen liittyvät toimenpiteet tulisi toteuttaa yhteistyönä, johon osallistuvat Suomesta kaikki ne 
kaupungit, joilla on suunnitelmia ja näkemyksiä automaattiliikenteen ja automaattisten bussien käyttöönottoon 
liittyen. 

• Ehdotuksina jatkotoimenpiteiksi sekä tutkimus- ja kehittämiskohteiksi voidaan nostaa mm. seuraavia asioita:
• Automaattisen joukkoliikenteen palveluiden toteutusvaatimukset, -mahdollisuudet ja vaihtoehdot.
• Tukijärjestelmien ja –ratkaisujen sekä digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin vaatimukset, mahdollisuudet 

ja vaihtoehdot.
• Palvelun toteuttamisen ja tarjoamisen organisointivaihtoehdot.
• Tarkemmat kustannusarviot palvelujen toteuttamiselle ja käyttöönotolle. 
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Intelligent eMobility

Intelligent eMobility

Intelligent eMobility

Autonomisten bussien 
kehityspolku…



Intelligent eMobility

Mission – Quality of Life in Cities

Environment Economy Experience

With Intelligent eMobility

Linker is leading in design of high performance electric 
buses.

Linkker accelerates transition on world wide scale to 
emission free public transport by providing local 
industry technology to develop local value chain for 
production of electric buses.



Intelligent eMobility

20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

Milestones – Developing Competence  

Lightweight chassis 
w. 3tn weight reductiom

Vehicle control
world record lap time 
for registered EVs

Technology benchmark -
30% lower consumption 

Automation &
intelligent operation 

Industry leading performance
-350 km daily mileage
& 2-4 min. charging

2018

Energy efficiency IoT & digitalization Automation
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LinkControl – Vehicle Control System

Anti 
vibration

AccelerationAnti joltHill stand

LinkControl
CANCAN I/O GWI/O GW DataLinkDataLink SecuritySecurity Drive By 
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Driveability Energy 
efficiency Passenger comfort

Traction 
control

HMI Regen

Range 
extender

Wheel slip

Battery 
control

Inverter 
control
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control

Safety

LinkViewLinkCharge Diagnostics
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Intelligent eMobility

Kehityspolku Teemoja

• Tavoitteet ja hyödyt – Turvallisuus, Kustannukset, Innovaatiotoiminta
• Use Case & Business Case - Osa-automaatio, Yksi hanke vs useampi hanke
• Reitit ja soveltuvat kohteet – avoin vs suljettu ympäristö, olosuhteiden hallinta
• Tekniikka on riittävän kypsä 
• Tiedon keruu ja hyödyntäminen
• Tarvemäärittely ja standardointi – Mitä osaamista ja dokumentaatiota 

tarvitaan, mitkä rajapinnat täytyy hallita
• Validointi - menetelmät kehittyvät hitaasti, politiikkaa, kallista
• Ongelmatilanteiden hallinta  - mitä jos…, etä-hallinta, vastuut, vakuutukset, 
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Intelligent eMobility

Linkker – Intelligent eMobility Ecosystem
Sustainable Transport Systems Mobility as a Service

Digitalization & Service Integration

Intelligent infrastructures & Automation



Intelligent eMobility

www.linkkerbus.com
tom.granvik@linkkerbus.com
+358-40-5116260

Intelligent eMobility

Intelligent eMobility





Tulevaisuusnäkymä operaattorin 
näkökulmasta

• Teknologiakokeiluista kohti todellisia toimituksia.
• Roboridellä valmius toimittaa suurempia kokonaisuuksia.
• Palvelukuvaus edelleen pakollinen jatkossakin. 
• Useita ajoneuvovalmistajia matkalla massatuotantoon 

lähivuosina. 
• Ajoneuvojen hinnat laskevat



Kuinka kehittää autonomista 
ajamista suomessa?
• Rohkeasti aloittamaan palvelukuvaksien tekeminen 

eriympäristöissä ja jakamaan oppia yhteisellä foorumilla.
• Keskitetyn etävalvontakeskuksen rakentaminen.
• Latausinfrastruktuurin kehittäminen.
• Robottiajoneuvoille etuajo-oikeuksia ja omia 

liikennemerkkejä.





Loppukäyttäjä 
keskiössä
• Hyvällä palvelukuvauksella 

varmistetaan palvelun laatu 
loppukäyttäjille.

• Oikeiden reittien valitseminen 
tärkeää jotta ratkaistaan 
todellisia haasteita.



Show case: Lahti Metro by 
Robo



Tatu Nieminen, toimitusjohtaja
+358 40 7219090
tatu@roboride.fi
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