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1

Johdanto
Tämä raportti perustuu 6Aika: ”Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa” -hankkeessa tehtyyn selvitykseen, jossa on tutkittu automaattisten bussien kehityspolkua osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä. Hankintaan osallistuivat
hanketta toteuttavat Turun ja Espoon kaupungit sekä Turun seudun joukkoliikenne Föli.
”Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa” on kahden vuoden aikana (1.8.2019–
31.1.2022) toteutettava Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama 6Aika-hanke.
6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) yhteinen strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita sekä luoda uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. ”Vähähiilinen
liikkuminen liikennehubeissa” -hankkeen tavoitteena on kehittää vähähiilisiä,
markkinaehtoisesti toimivia ja skaalautuvia liikkumisen palveluja kaupunkiliikenteen solmukohtiin. Hankkeen osatoteuttajia ovat Turun, Espoon ja Oulun kaupungit sekä Business Tampere ja Turun ammattikorkeakoulu.
Turun seudun joukkoliikenne Föli tarjoaa helppokäyttöistä ja sujuvaa joukkoliikennettä kuuden kunnan alueella. Fölin piiriin kuuluvat Turku, Kaarina, Raisio,
Lieto, Naantali ja Rusko. Föli vastaa alueen joukkoliikenteen järjestämisestä ja
sen toimintaedellytysten edistämisestä. Föli suunnittelee aikataulut, lippujen hinnat sekä vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta.
Föli hankkii liikennepalvelun kulloinkin kilpailutuksen kautta valitulta liikennöitsijältä. Vuonna 2019 Fölissä tehtiin yli 26 miljoonaa matkaa.
Turun kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2029, jolloin kaupunki täyttää 800
vuotta. Kaupungin kunnianhimoisena tavoitteena on olla hiilineutraali juhlavuoteen mennessä ja se edellyttää uusien ratkaisujen käyttöönottoa myös liikenteessä. Tavoitteen eteen työskennellään kaupungin kolmessa kärkihankkeessa,
jotka ovat Keskustan kehittäminen, Turun Tiedepuisto ja Smart and Wise Turku.
6Aika-ohjelma ja muut ulkoiset rahoituslähteet tukevat merkittävästi kaupungin
tavoitteiden toteutumista.
Espoon kaupungin kestävän kehityksen osaamiskeskus edistää Kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden toteutumista Espoo-tarinan mukaisesti. Yksi ohjelman tavoitteista on, että espoolaisten liikkuminen sujuvoituu ja monipuolistuu.
Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöautoilun määrä vähenee suhteessa muihin liikennemuotoihin. Tärkein Espoon kaupungin kestävän kehityksen tavoitteista on
olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoon joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa Helsingin seudun liikenne HSL.
Raportissa käytetään automaatiosta puhuttaessa pääosin termejä automaattinen
liikenne ja automaattinen ajoneuvo. Automaattisella ajoneuvolla tarkoitetaan
ajoneuvoa, joka kykenee ainakin osin suoriutumaan ajotehtävästä ilman kuljettajaa. Autonomisella ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, joka kykenee
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suoriutumaan ajotehtävästä ilman kuljettajaa ja ilman yhteyttä muihin ajoneuvoihin tai infrastruktuuriin [1]. Tässä työssä on katsottu, että joukkoliikenteessä
ajoneuvolla täytyy olla yhteys infrastruktuuriin sekä etäohjauskeskukseen, ja
siksi joukkoliikenteen ajoneuvoja ei tässä raportissa kutsuta autonomisiksi.
Hankkeen tavoitteena on ollut kuvata tulevaisuuden visio ja automaattisen liikenteen kehitysnäkymät niin Suomessa kuin muuallakin. Vision ja kehitysnäkymien pohjalta on laadittu toimenpidesuosituksia. Vision ja toimenpiteiden pohjaksi on tutkittu automaattisen joukkoliikenteen nykytilaa ja trendejä luvussa 2,
joka kattaa myös katsauksen automaattiliikenteelle asetettaviin vaatimuksiin
sekä käyttökohteisiin ja -tapauksiin. Erityisesti on käyty läpi Suomessa toteutettuja tutkimus- ja kehityshankkeita sekä niiden tuloksia. Osana nykytilannekatsausta on myös analysoitu automaattisen ajamisen hyötyjä.
Automaattisen joukkoliikenteen teknisiä vaatimuksia ja mahdollisuuksia on käsitelty luvussa 3. Siinä käydään läpi autoalan standardisointijärjestö SAE Internationalin (engl. Society of Automotive Engineers) määrittelemät automaation eri
tasot, eri automaatiotasoilla hyödynnettävät tekniset ratkaisut, automaattisten
bussien tekninen kehityspolku, automaattisten ajoneuvojen tausta, viestintäteknologiat automaattisissa ajoneuvoissa ja infrassa sekä langaton tiedonsiirto automaattisessa liikenteessä. Luvussa 3 käydään myös läpi digitaaliseen ja fyysiseen infrastruktuuriin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, mukaan lukien myös
operaattori- ja terminaalitoiminnan vaatimukset. Myös automaattisen ajamisen
eri käyttötapausten tiedonsiirtovaatimuksia on käsitelty.
Lainsäädännön mahdollisuuksia ja rajoituksia automaattiselle joukkoliikenteelle
on käsitelty luvussa 4, joka sisältää lupaprosessin, koelupahakemuksen ja testaussuunnitelman kuvaukset sekä katsauksen lainsäädännön tilanteesta Suomessa ja Euroopassa. Luvussa 4 käsitellään myös lainsäädännön esteitä ja muutostarpeita sekä hankintaesimerkkejä ja kokemuksia Suomesta.
Lukujen 2–4 pohjalta on tuotettu luvun 5 tulevaisuuden visio ja kehitys- sekä
kehittämisnäkymät. Luvussa 5 on käsitelty asioita niin Euroopan kuin varsinkin
Suomen näkökulmasta. Siinä on esitetty mm. ajoneuvovalmistajien suunnitelmia
ja näkemyksiä, joiden aikataulut ovat melko optimistisia. Luku 5 tutkii myös automaattiliikenteen toteuttamisen kustannusrakennetta. Se tuo esiin myös ongelmia ja riskejä, joita automaattisessa joukkoliikenteessä ja sen toteuttamisessa
on.
Luvussa 6 on koottu aiempien vaiheiden tulokset yhteen toimenpidesuosituksiksi.
Toimenpidelistaus kattaa ne toimet, joita joukkoliikenneviranomaisten pitäisi
tehdä mahdollistaakseen kustannustehokkaan automaattisen joukkoliikenteen
tarjonnan lähivuosina.
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2

Automaattisen joukkoliikenteen nykytilanne ja
trendit Suomessa, Euroopassa ja muualla

2.1

Nykytilanne ja trendit
Euroopan Komission tiedonannossa ”Matkalla automatisoituun liikkuvuuteen:
EU:n strategia tulevaisuuden liikkuvuudelle” [2] vuodelta 2018 todetaan, että
Euroopan tavoitteena on olla maailmassa edelläkävijä verkottuneen ja automatisoidun liikkuvuuden käyttöönotossa, vauhdittaa liikennekuolemien määrän pienentämistä ja vähentää liikenteen haitallisia päästöjä ja ruuhkia.
Tiedonannossa korostetaan, että automatisoidut ajoneuvot eivät vielä ole valmiita toimimaan ilman ihmisen valvontaa. Tilanne on yhä vuonna 2021 sama.
Edelleenkin on ratkaistava monia teknisiä ongelmia ennen kuin voidaan olla varmoja siitä, että ajoneuvo pystyy täysin lukemaan ja ymmärtämään ympäristöään
sekä toimimaan oikealla tavalla niin kuin ihmiskuljettaja.
Euroopan Komissio on tunnistanut ja esittänyt neljä trendiä, joiden uskotaan
muuttavan tieliikennettä tulevina vuosina. Nämä ovat automaatio, yhteydet ja
kommunikointi, hiilipäästöjen vähentäminen sekä jakamistalous. Kaikki nämä
vaikuttavat myös joukkoliikenteen kehittymiseen ja ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen. Ympäri maailman kaupungeissa onkin pyrkimys yksityisautoilun vähentämiseen eritoten keskusta-alueilla. Houkuttelevilla sekä tehokkaasti toteutetuilla
joukkoliikenteen ratkaisuilla, myös automaattisilla, voidaan ohjata ihmisiä pois
yksityisautoilusta. Ihmisten liikkumisen muutos voi tapahtua vapaaehtoisesti tai
erilaisten säännöksien kautta ohjatusti.
Liikenne- ja viestintäministeriö on todennut julkaisussaan ”Liikenteen automaation lainsäädäntö ja avaintoimenpidesuunnitelma” [3], että automaation avulla
on mahdollista vauhdittaa laajempien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista, kuten tehokkaampien liikkumisen palveluiden tarjoamista kaupunkialueilla
sekä kehittää haja-asutusalueen palveluita ja tukea kestävyystavoitteiden saavuttamista. Liikennejärjestelmätasolla automaation avulla voidaan vaikuttaa siihen, millaisiksi ympäristöiksi esimerkiksi kaupunkien keskustat jatkossa muovautuvat liikennemäärien muutoksen myötä. Automaattibusseihin ja niiden tulevaisuuteen liittyen julkaisussa todetaan seuraavaa: ”Automaatiokehitys voi parhaimmillaan lisätä jaettujen kulkumuotojen osuutta esimerkiksi automaattisten
pienlinja-autojen muodossa ja siten vähentää ruuhkia ja ajoneuvoista aiheutuvia
päästöjä sekä vapauttaa kaupunkitilaa muihin käyttöihin pysäköintitarpeen vähenemisen myötä.”
Ylempänä Euroopan Komission tiedonannossa esitettyjen tavoitteiden lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on todennut verkottuneen ja automaattisen
tieliikenteen kehittymisellä olevan suuri potentiaali. Virasto toteaa myös, että
ajamisen automaatiolla uskotaan voitavan vähentää inhimillisiä virheitä liikenteessä ja siten välttää monet onnettomuudet. [4] Samaan näkemykseen on päätynyt mm. Teknologian tutkimuskeskus VTT [5]. Inhimillisten virheiden
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vähenemisen kautta turvallisuus toisaalta lisääntyy, mutta on myös odotettavissa, että automaattiset ajoneuvot tuovat mukanaan uudenlaisia onnettomuuksia.
Automaattisen joukkoliikenteen ratkaisuissa ajoneuvot ovat yleensä yhteydessä
ohjauskeskukseen (engl. control tower) 4G- ja 5G-matkaviestinverkkojen välityksellä, ja siinä mielessä ne ovat automaattisia. Ne pystyvät kuitenkin – ja niiden
täytyy pystyä – ajamaan itsensä omatoimisesti sopivaan pysähdyspaikkaan, ja
siinä mielessä niiden täytyy kyetä toimimaan myös autonomisesti.
Vuoden 2018 tiedonannossa oletettiin, että joukkoliikenteeseen tulee vuoteen
2020 mennessä ajoneuvoja, jotka selviytyvät rajoitetusta määrästä ajotilanteita
pienillä nopeuksilla (automaatiotaso 4). Tämä ei ole vielä toteutunut laajemmassa mittakaavassa, mutta paljon kokeiluja ja testausta varsinkin suljetuilla
alueilla ja erityisesti automaattisille ajoneuvoille tarkoitetuilla kaistoilla on tapahtunut ympäri maailmaa, varsinkin Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Pilotointia on tehty
jonkin verran myös julkisilla teillä ja muun liikenteen seassa. Suomessa kokeiluja
on toteutettu esimerkiksi osana SOHJOA- [6] ja FABULOS-hankkeita [7].
Joukkoliikenteessä on panostettu niin Euroopassa kuin muuallakin varsinkin automaattisilla sukkulabusseilla tapahtuviin kuljetuksiin erikseen määritellyillä kaupunkimatkoilla ja liityntäliikenteessä. Lisäksi on kehitetty palveluja, joissa käytetään pieniä jakelu- tai henkilökuljetusajoneuvoja. Kaikissa näissä palveluissa ja
ajoneuvoissa vaaditaan edelleen ihmisen valvontaa ja ns. turvakuljettajaa eli
henkilöä, joka voi tarvittaessa ohjata ajoneuvoa ja puuttua tarpeen mukaan sen
toimintaan. Ajoneuvot ovat myös toimineet rajoitetulla alueella. Ajan myötä näiden ajoneuvojen hallitsemat tilanteet lisääntyvät: esimerkiksi kuljettajaton toiminta-aika tai -säde pitenee ja nopeudet kasvavat.
Liikkuminen ja liikkumisen palvelut ovat muuttumassa. Tärkeinä tekijöinä tähän
muutokseen ja murrokseen ovat mm. ilmastotavoitteet, kaupungistumisen aiheuttamat liikenteen haasteet sekä väestörakenteen muutos. Nämä tekijät yhdessä teknologisten ratkaisujen nopean kehittymisen kanssa vaikuttavat myös
siihen, että digitalisaatio ja liikenteen automatisaatio etenevät nopeasti. Uusia
kestävämpiä, tehokkaampia ja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin soveltuvia saumattomia palveluja on yhä helpompi kehittää ja ottaa käyttöön. Kaupunkien älyratkaisujen kehittymisen myötä syntyy sekä uusia mahdollisuuksia että vaatimuksia
uusille liikkumisen muodoille ja joukkoliikenteelle. Joukkoliikennettä pyritään kehittämään integroiduksi kokonaisuudeksi, johon eri kulkumuodot liittyvät saumattomasti.
Maailmalla etsitään tällä hetkellä uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja liikenteen
haittavaikutusten, kuten päästöjen ja ruuhkien, vähentämiseen, joukkoliikenteen
houkuttelevuuden ja helppokäyttöisyyden lisäämiseen sekä sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Tässä automaattisella liikenteellä ja autonomisilla
ajoneuvoilla voi olla positiivinen vaikutus. Toisaalta esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriö on todennut [3] arvioineensa, että automaatio voi pahimmillaan
lisätä ajoneuvojen määrää mukavuuden lisääntyessä. Toivottavat kehitystoimet
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eivät kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan niiden aikaansaamiseksi on tehtävä
määrätietoista kehittämistä.
Teemu Hjeltin 2021 valmistuneessa diplomityössä ”Cost-Effectiveness of 5G Teleoperated Automated Buses” on tutkittu automaattisten etäohjattujen bussien
käytön kustannustehokkuutta. Siinä on todettu, että automaation kehittymisen
myötä ihmisten kiinnostus automaattisia busseja kohtaan on kasvanut uusien
trendien myötä. Tämä kiinnostuksen lisääntyminen on tullut esille myös monissa
tutkimus- ja kehityshankkeissa.
Henri Sorokinin insinöörityössä ”Autonomisen ajamisen tulevaisuuden näkymät”
vuodelta 2020 todetaan, että autonomisen liikenteen tulevaisuus on vielä osittain
hämärän peitossa useiden kehitystä ja käyttöönottoa hidastavien seikkojen takia.
Hidastaviksi seikoiksi voidaan laskea itseajavan auton päätöksenteko, vastuut
mm. eri ongelma- ja häiriötilanteissa, toimintavaikeudet ääriolosuhteissa ja tietoturva-asiat.
Valmistautuminen automaattiseen liikenteeseen edellyttää valmiuksia myös sekä
digitaaliselta että fyysiseltä infrastruktuurilta. Osana NordicWay 3 -hanketta ollaankin Suomessa vuoden 2021 syksyyn mennessä toteuttamassa Väyläviraston
johdolla ”Tieverkon palvelutasot automaattiliikenteelle” -projektia, johon kuuluu
useita osaprojekteina toteutettavia selvityskohteita:


tietojärjestelmissä olevat olennaiset staattiset ja dynaamiset tiedot



automaatiolle merkittävät sääolosuhteet (mm. sumu, vesisade, lumisade,
kirkas auringonpaiste) ja niiden esiintyvyys ja todennäköisyys sekä pimeän
ja valoisan aika



viestintäverkkojen ominaisuudet



GNSS-paikannussignaalin laatu ja mahdollinen RTK maa-asemien kuuluvuus sekä redundanssi



C-ITS-palveluiden saatavuus



tiestötietoinventointi (laserkeilaus, 360-kuvaus, manuaalinen tiedonkeruu)



sopimuksista, ohjeista ja määräyksistä mm. kunnossapitoon liittyvät tiedot.

Projektissa tunnistettuja tarpeita ja tuloksia verrataan jatkossa Horizon Europe -ohjelmaan, muihin EU-ohjelmiin sekä CEDR-tutkimusohjelman jo kuvattuihin tutkimus- ja kehitysprojekteihin, jotta voidaan tunnistaa asiat, jotka on jo
suunniteltu selvitettäviksi ja toteutettaviksi EU:ssa. Jäljelle jääneet aihepiirit jaetaan kansallisesti ja EU:ssa edistettäviksi.

2.2

Automaattisen liikenteen esteettömyys ja saavutettavuus
Uusien liikkumismuotojen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia. Tätä asiaa on
käsitelty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tutkimuksessa 24/2019 ”Esiselvitys
tieliikenteen
automaattisten
ajoneuvojen
ja
liikennepalvelujen
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esteettömyydestä ja saavutettavuudesta” [8]. Esiselvityksessä on selvitetty ja
jäsennetty automaattisiin ajoneuvoihin ja liikennepalveluihin liittyviä kysymyksiä
eri matkustajaryhmien kannalta sekä laadittu sen pohjalta suosituksia esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioon ottamiseksi. Tavoitteena on, että suosituksia voidaan hyödyntää niin automaattiajoneuvojen kehitystyössä kuin niihin
perustuvien liikennepalvelujen kokeiluhankkeissakin.
Esiselvityksessä on määritelty termit ”esteettömyys” ja ”saavutettavuus”:


Esteettömyydellä viitataan ennen kaikkea fyysisen ympäristön, esimerkiksi
rakennusten ja liikennevälineiden, esteettömyyteen. Esteettömyys-termiä
käytettiin selvityksessä myös yleiskäsitteenä puhuttaessa esteettömistä
liikennepalveluista, jotka ovat sekä kaikille saavutettavia että fyysisesti esteettömiä, ja joita eri lailla toimintarajoitteiset ja iäkkäät henkilöt pystyvät
mahdollisimman itsenäisesti käyttämään.



Saavutettavuudella tarkoitettiin selvityksessä ennen kaikkea tiedonsaannin ja digitaalisten ja muiden aineettomien palveluiden esteettömyyttä.
Saavutettavat digitaaliset ja muut palvelut ja niitä esittävä tietosisältö on
suunniteltu siten, että kaikki käyttäjäryhmät riippumatta mahdollisista toimintarajoitteista voivat käyttää niitä joko ilman lisälaitteita tai avustavien
laitteiden kanssa. Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun piirissä saavutettavuudella viitataan yleensä paikan tai palvelujen fyysiseen saavuttavuuteen, mutta esiselvityksessä sillä tarkoitettiin digitaalisten palvelujen esteettömyyttä.

Kun kehitetään automaattisia joukkoliikenteen palveluja, on huomioitava nämä
molemmat seikat. Liikenteen digitaalisten palvelujen saavutettavuus koskee erityisesti seuraavia käyttäjäryhmiä:


sokeat, vaikeasti heikkonäköiset ja kuurosokeat



heikkonäköiset ja värisokeat



ikääntyneet kuurot (visuaalisuus)



henkilöt, joilla on luku-, kirjoitus- tai hahmotusvaikeuksia



henkilöt, joilla on motoristen syiden takia vaikeuksia liikuttaa kättä tarkasti
(painonappien yms. toimintoja edellyttävien painikkeiden on oltava riittävän suuria)



mobiililaitteiden käyttäjät (mobiiliversioiden saavutettavuus) tai ne, jotka
käyttävät vanhaa tietokonetta tai hidasta yhteyttä (tekstiversiot).

Esiselvityksen mukaan tavanomaisten bussi- ja taksipalvelujen kaluston, infrastruktuurin, informaation ja käyttöliittymien esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten lisäksi ilman kuljettajaa toimivien automaattisten liikennepalvelujen
esteettömyydellä on erityisiä kehittämistarpeita. Merkittävimpiä kehittämistarpeita ovat seuraavat:


Ennakkotieto esteettömyystarpeista: järjestelmät, joilla palvelu tai ajoneuvo saa tiedon tai tunnistaa liikkumis- tai toimimisesteisen asiakkaan ja
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vastaa tai reagoi sen mukaisesti (tilausjärjestelmät, ajoneuvon järjestelmät).


Lähinavigointi: miten käyttäjä ja ajoneuvo löytävät toisensa ja pääsevät
toistensa luo? Miten varmistetaan turvallinen ja esteetön pysähtymispaikka?
o

Ajoneuvon ohjaus asiakkaan luo esimerkiksi piha-alueella sekä turvallisen ja esteettömän pysähtymispaikan valinta (taksi, jos ei erikseen määriteltyjä noutopisteitä).

o

Ajoneuvon ohjaaminen riittävän tarkasti pysäkillä (bussi).

o

Asiakkaan ohjaus oikean ajoneuvon luo ja riittävän tarkasti oikealle
kohdalle (taksi ja bussi).



Ajoneuvon ja pysäkki-infrastruktuurin mitoituksen, asiakkaan ohjauksen
sekä ajoneuvon kohdistuksen sovittaminen yhteen (erityisesti bussi).



Avuntarve ajoneuvoon mentäessä tai sieltä ulos tultaessa ja varusteiden
lastaamisessa tai keinot avuntarpeen vähentämiseksi ja poistamiseksi.
(erityisesti taksi).



Matkustajainformaatio ajoneuvossa (ja koko matkaketjussa), jossa ei ole
kuljettajaa neuvomassa: informaation monikanavaisuus, ymmärrettävyys
ja riittävyys (esimerkiksi sijaintitieto, hinnan seuranta, olosuhteet jättöpaikalla tai pysäkillä), vuorovaikutteinen etäneuvonta tms.



Avun pyytäminen, saaminen ja informaatio tekniikkaan, liikenteeseen ja
matkustajiin liittyvissä poikkeus- ja hätätilanteissa.

Tällä hetkellä automaattiajoneuvossa on mukana turvakuljettaja, mutta jatkossa
täysin automaattisissa ajoneuvoissa ei ole kuljettajaa neuvomassa ja avustamassa matkustajia eikä hoitamassa ongelma- ja hätätilanteita. Esiselvityksessä
korostetaan, että tästä huolimatta liikennepalvelun tulee olla kaikkien omatoimisesti käytettävissä. Automaattiajoneuvot ja niiden mahdollistamat erilaiset uudet
liikennepalvelut voivat hyödyttää erityisesti iäkkäitä ja toimintarajoitteisia henkilöitä. Siksi automaattiajoneuvolla toteutettavassa liikennepalvelussa sekä itse
automaattiajoneuvon suunnittelussa on varmistettava, että matka on kokonaisuudessaan fyysisesti esteetöntä ja että informaatio ja käyttöliittymät on toteutettu mahdollisimman monelle käyttäjäryhmälle sopivaksi ja itsenäisesti helppokäyttöiseksi. On myös varmistettava se, että ajoneuvosta saa tarvittaessa nopeasti puheyhteyden etäohjauskeskukseen ajoneuvossa olevan varustuksen tai laitteen avulla. Samoin etäohjauskeskuksen täytyy voida tarjota matkustajille informaatiota.
Näiden kaikkien huomioiden perusteella esiselvityksessä todettiin, että tärkeimpiä ilman kuljettajaa toimivien automaattisten liikennepalvelujen esteettömyyden
ja saavutettavuuden kehittämistarpeita ovat seuraavat asiat:
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Järjestelmät, joilla palvelu tai ajoneuvo saa tiedon tai tunnistaa liikkumistai toimimisesteisen asiakkaan ja vastaa tai reagoi sen mukaisesti (tilausjärjestelmät, ajoneuvon järjestelmät).



Järjestelmät, joilla ilman kiinteitä pysäkkejä operoiva automaattitaksi tai
palvelubussi ohjataan asiakkaan luo riittävän tarkasti paikkaan, jossa kyytiin astuminen ja pois jääminen onnistuu turvallisesti, ja joilla esimerkiksi
näkövammainen asiakas tunnistaa auton ja hänet ohjataan sen luo.



Ajoneuvon ja pysäkki-infrastruktuurin suunnitteleminen esteettömäksi
sekä ajoneuvon mitoituksen ja sen riittävän tarkan kohdistuksen kanssa
yhteensopivaksi. Automaattiajoneuvon ohella ja yhdessä sen kanssa on
tarpeen miettiä myös mahdollisuuksia ja tarpeita kehittää pysäkkiä. Esimerkkeinä ajoneuvon kanssa yhteensopiva siirrettävä pysäkkimoduuli ja
pysäkkiin liitettävä paikannusmajakka, joka ohjaa lähinavigoinnissa niin
automaattiajoneuvoa kuin näkövammaista matkustajaakin.



Keinot avuntarpeen vähentämiseksi ja poistamiseksi ajoneuvoon mentäessä tai sieltä ulos tultaessa sekä varusteiden lastaamisessa.



Matkustajainformaation sisältö, järjestämistapa, monikanavaisuus, ymmärrettävyys ja riittävyys eri käyttäjäryhmille ajoneuvossa, jossa ei ole
kuljettajaa neuvomassa (mm. toimintaohjeet, sijainti- ja pysäkkitieto, hinnan seuranta, pysähtymispaikan olosuhteet, vuorovaikutteisuus jne.).



Tekniikkaan, liikenteeseen ja matkustajiin liittyvissä poikkeus- ja hätätilanteissa kuljettajan tarjoaman avun korvaavat ja asiakkaiden turvallisuuden varmistavat järjestelmät , kuten monikanavainen hälytysjärjestelmä,
vuorovaikutteinen etävalvonta ja -neuvonta sekä avun järjestäminen.

Ekku Sipilän kandidaatintutkielmassa ”Automatisoituihin autoihin liittyvät eettiset
ongelmat” vuodelta 2020 käydään läpi erilaisia ongelmatapauksia ja niihin liittyviä vaihtoehtoja. Jokaiselle esitetyistä ongelmista on useita ratkaisuvaihtoehtoja,
ja jokaiselle näistä vaihtoehdoista on omat eettiset argumenttinsa eri näkökulmista ja eettisten teorioiden opeista katsottuna. Ratkaisuvaihtoehdot ja niiden
argumentit ovat myös useimmiten ristiriidassa keskenään, kuten eettisille ongelmille onkin tyypillistä. Eettisistä asioista käydäänkin eri hankkeissa ja eri foorumeilla paljon keskustelua.

2.3

Automaattisen liikenteen käyttökohteita ja -tapauksia
Joukkoliikenteessä automaattiset bussit soveltuvat varsinkin erilaisiin ensimmäisen ja viimeisen kilometrin (engl. first and last mile) palveluihin. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna ne voivat tarjota muuhun joukkoliikenteeseen yhdistettynä käyttäjille saumattoman palvelukokonaisuuden tai matkaketjun. Tätä tukevat myös kyselyt ja tutkimukset, joita on toteutettu mm. erilaisissa kehittämishankkeissa (luku 2.4). Kooltaan markkinoilla nykyisin olevat automaattiset pikkubussit soveltuvat sekä liityntäliikenteeseen että rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvaan palveluun. Nykyisellään nämä bussit käyttävät pääosin kiinteitä, etukäteen ”opetettuja” reittejä, mutta useimmilla automaattisten bussien
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valmistajilla on jo nyt olemassa valmius tai suunnitelmat tarjota reittipoikkeamia
tekeviä tai jopa täysin kutsupohjaisia palveluja. Reittipoikkeamia ja dynaamisia
reittejä suunnittelevia algoritmiratkaisuja on kehitetty niin Suomessa kuin muuallakin, ja niitä voidaan hyödyntää jo tänä päivänä.
Myös isompia automaattibusseja on tulossa markkinoille. Muun muassa Málagassa, Espanjassa, on otettu käyttöön 60-paikkainen 12 metriä pitkä bussi, joka
ajaa kaupungin keskustan ja sataman välillä kuusi kertaa päivässä. Bussissa on
mukana vielä turvakuljettaja, koska Espanjan lainsäädäntö näin edellyttää. Volvo
on testannut isoja automaattisia busseja Göteborgissa ja Singaporessa, ja Scania
taas on tehnyt testejä Östersundissa ja Tukholmassa [9]. Connecticutin osavaltiossa on tavoitteena käynnistää Yhdysvaltojen ensimmäinen automaattibussipalvelu CTfastrak-bussimetroväylällä vuoden 2021 aikana [10].
SHOW-hankkeessa [11] Sitowisen tekemien selvitysten perusteella voidaan todeta, että SAE-automaatiotason 4 sukkulabussin käyttö niin alueellisessa kuin
liityntäliikenteessä on ollut eniten testattu ja pilotoitu käyttötapausalue. Palveluissa käytettyjä busseja ovat olleet mm. 2getthere, 7Starlake, Apolong, Aurrigo,
Auve Tech, Cruise, Daimler, Dongfeng, EasyMile, ELA, Ericsson, FLIP (SberAutoTech), GACHA, IAV, ITRI, May Mobility, Navya, OHMIO, Olli, Optimus Ride, Proterra, RDM, Shenzhen Haylion, Turing, WinBus ja Yutong.
Esimerkkeinä testatuista ja kehitellyistä käyttötapauksista ovat mm. liityntäliikenne asutusalueilta tai liityntäpysäköintialueilta runkoreiteille ja takaisin sekä
rajatut alueelliset palvelut esimerkiksi kampusalueilla, teollisuusalueilla ja satamissa. Lähitulevaisuudessa ollaan kehittämässä myös muun liikenteen seassa
toimivia palveluita.
Robottibusseja on kokeiltu Suomessa erilaisissa hankkeissa jo muutaman vuoden
ajan. Helsingin Hernesaaressa, Espoon Otaniemessä ja Tapiolassa sekä Tampereen Hervannassa testattiin EasyMilen EZ10-sukkulabussia vuodesta 2016 alkaen. Helsingin Kivikonlaidassa robottibussia testattiin vuonna 2018, ja kesällä
2019 automaattibussit olivat liikenteessä Helsingin Vuosaaressa, Kalasatamassa
sekä uudelleen Espoon Otaniemessä, nyt GACHA-bussilla. Vuosina 2020 ja 2021
on tehty robottibussikokeiluja useilla alueilla.

2.4

Tutkimus- ja kehityshankkeet Suomessa
Kuten yllä todetaan, Suomessa on sekä toteutettu että meneillään useita automaattisen ajamisen ja automaattibussien hankkeita, joista on saatu kokemuksia,
näkemyksiä ja suosituksia. Seuraavassa yhteenvedossa on käytetty lähteenä eri
tutkimusten tuloksia ja haastatteluja. Myös eri hankkeiden internetsivuja, raportteja ja julkaisuja on käytetty lähteenä. Yhtenä lähteenä on ollut Tampereen yliopiston tutkimus sekä blogikirjoitus [12], jossa on vuonna 2019 selvitelty automattibussien tilannetta sekä toteutettuja kokeiluja.
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SOHJOA-hankekokonaisuus (SOHJOA, SOHJOA Baltic, SOHJOA Last Mile)
SOHJOA-hanke (Suomen Olosuhteet Huomioiva Joukkoliikenteen Omatoiminen
Ajoneuvo) oli Euroopan aluekehitysrahastosta Uudenmaan liiton kautta 6Aikaohjelman puitteissa rahoitettu projekti, joka alkoi kesäkuussa 2016 ja päättyi
toukokuussa 2018. Sen tavoitteena oli synnyttää uusia innovaatioita ja uutta ymmärrystä automaattisten pikkubussien käytöstä ensimmäisen ja viimeisen kilometrin (last and first mile) liikenteessä sekä julkiselle sektorille että liikkumispalveluyrityksille.
SOHJOA-hankkeessa käytettiin kahta EasyMilen EZ10-ajoneuvoa. Nämä automaattiset pikkubussit luokitellaan Suomen tieliikennelainsäädännön perusteella
M1-luokan ajoneuvoiksi eli henkilöautoiksi, ja niitä koskivat samat säännöt kuin
henkilöautoja: niillä oli sama suurin sallittu matkustajamäärä, ja niillä sai ajaa
samoilla väylillä kuin henkilöautoilla. EZ10 kykeni tietyissä olosuhteissa ja ympäristöissä (engl. Operational Design Domain, ODD) toteuttamaan SAE-standardin
automaattisen ajamisen tason 4 vaatimukset. SOHJOA-hankkeen kokeilut toteutettiin yleisillä teillä ja kaduilla, ja ne keräsivät huomiota niin Suomessa kuin ulkomaillakin. SOHJOA-hankkeen yksi merkittävä saavutus olikin Suomen nostaminen automaattisen liikenteen eturintamaan.
SOHJOA-hankkeessa todettiin, että pienet ilman kuljettajaa toimivat pikkubussit
voisivat olla kaikista lupaavin liikkumisen muoto tulevaisuudessa ensimmäisen ja
viimeisen kilometrin palveluissa, yhdistettynä saumattomasti joukkoliikenteen
runkolinjoihin eli juniin, raitiovaunuihin, metroon ja busseihin. SOHJOA-hankkeen
mukaan pikkubussi on automaattiliikenteessä optimaalisin ajoneuvotyyppi tavoiteltaessa, kun tavoitellaan hyötyjä. Isommissa kulkuvälineissä kuljettajan aiheuttamat kustannukset matkustajaa kohden ovat pienemmät, joten isot yksiköt eivät tarjoa niin merkittävää potentiaalia henkilöstökustannusten säästämiseksi
kuin pikkubussit.
SOHJOA-hankkeen mukaan vammattomasti liikkumaan kykenevien matkustajien
mielestä automaattisista bussista ei olisi heille välttämättä merkittävää hyötyä,
mikäli lähimmälle runkolinjan vaihtopysäkille pääsee kävellen käytännössä yhtä
nopeasti ja helposti kuin automaattibussilla. Toisaalta automaattista bussia pidettiin kuitenkin hyödyllisenä ja mukavana vaihtoehtona ensimmäisen ja viimeisen kilometrin matkalla esimerkiksi huonolla säällä.
Hankkeessa tehdyissä kyselyissä tutkittiin myös sitä, kuinka paljon matkustajat
olisivat valmiita maksamaan lisää robottibussin käytöstä osana joukkoliikennettä
tilanteessa, jossa arvolippu normaalisti maksaa 1,80 euroa. Vastanneista noin 25
prosenttia ei haluaisi maksaa mitään lisää, ja 25 prosenttia voisi maksaa 0,30
euroa lisää. Puolet vastaajista olisi ollut valmiita maksamaan lisämaksua 0,50
euroa tai jopa enemmän. Kyselyn perusteella matkustajat siis olisivat valmiita
maksamaan hieman lisää siitä, että bussilla pääsisi helposti ja mukavasti lähemmäs lähtöpaikkaa tai määränpäätä.
SOHJOA-hankkeen palveluja käytti usean kerran myös kuurosokea henkilö avustajan kanssa. Kuurosokealle matkustajalle automaattibussilla matkustaminen oli
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hankkeen toteuttajien mukaan ”omanlaisensa kokemus”, mutta asiaa ei avattu
tarkemmin. Palvelua käytti myös kaksi sähköpyörätuolilla liikkuvaa henkilöä,
jotka molemmat pitivät hyvänä sitä, että bussi oli pitkälti esteetön. Osalle vanhemmista matkustajista bussin korkea kynnys oli vaikea ja hidasti merkittävästi
bussiin nousemista ja sieltä poistumista. Jatkossa onkin tärkeää ottaa huomioon
bussin esteettömyys ja saavutettavuus. Tulevaisuudessa kaikkien joukkoliikenteen kulkuneuvojen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia, kuten luvussa 2.2 on
esitetty.
SOHJOA-hankkeen toteuttamien kyselyjen ja matkustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella automaattista bussia pidettiin kiinnostavana ja jännittävänä kulkuvälineenä, jolla voidaan tulevaisuudessa täydentää nykyistä joukkoliikennettä. Matkustajat ja muu liikenneympäristö pitää kuitenkin huomioida tarkkaan, ja on tärkeää varmistaa, että liikenneturvallisuuden lisäksi myös sosiaalinen turvallisuus, esteettömyys, saavutettavuus sekä helppokäyttöisyys toteutuvat. Jos automaattibussit palvelevat ihmisten tarpeita paremmin kuin ”perinteinen” joukkoliikenne, niiden käyttökynnys on matalampi. Hyvin tärkeäksi koettiin
tiedon jakaminen potentiaalisille käyttäjille, jotta heidän luottamuksensa kasvaisi. Tietoa kaivattiin mm. automaattisen bussin toimintaa ohjaavista perusperiaatteista. Selittämällä ihmisille automaattisen bussin toimintaa ja periaatteita
eri tilanteissa on mahdollista rakentaa ja lisätä luottamusta. Myös tieto ja ohjeet
siitä, mitä matkustajilta odotetaan automaattisen bussin kyydissä, voi vähentää
osaltaan epäluuloja ja jännitystä.
SOHJOA-hankkeen pilotoinnit ja testaukset tuottivat monipuolista tietoa automaattisten ajoneuvojen käytöstä ja operoinnista muun liikenteen seassa. Tärkeänä havaintona tuli esiin se, että koekäytössä olleet bussit eivät olleet teknologisesti vielä valmiita sujuvaan käyttöön sekaliikenteessä tai osana joukkoliikennettä. Tähän oli useita syitä, joista tärkeimmät olivat seuraavat:
1. Etäohjauskeskuksen ja hallintajärjestelmän puute ei mahdollistanut ihmisoperaattorin tai turvakuljettajan poistamista ajoneuvosta. Tämä on yksi
merkittävä asia, joka vaikuttaa automaattisten bussien taloudelliseen hyötyyn, sillä operaattorin tai turvakuljettajan mukanaolo estää henkilöstökustannusten vähentämisen. Ongelman ratkaisuksi ehdotettiin SOHJOAhankkeessa sitä, että yksi etäoperaattori voisi valvoa ja ongelmatilanteissa
myös hallita useaa robottibussia yhdestä etäohjauskeskuksesta käsin.
2. Liikennesääntöjen ja -tilanteiden hallinta bussissa itsessään oli kokeiluissa
vielä melko alkeellista. Jotta automaattibussi voisi kulkea sekaliikenteessä
tehokkaasti, sen pitäisi kyetä reagoimaan liikennetilanteisiin paljolti ihmisen lailla. SOHJOA-hankkeessa käytetty EZ10-robottibussi reagoi ainoastaan reitillä oleviin esteisiin, mutta ei esimerkiksi punaisiin valoihin tai
tasa-arvoisiin liittymiin.
3. Piirrepohjainen paikallistaminen sopi rakennetulle toiminta-alueelle, mutta
ei optimaaliselle kohdealueelle. Automaattisen bussin laserskannaukseen
perustuva paikallistaminen tarvitsi paikannuksen onnistumiseksi suurikokoisia, korkeita, liikkumattomia ja selkeästi tunnistettavissa olevia
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muotoja (kuten yli kolme metriä korkeiden rakennusten nurkat ja kulmat),
mutta paikannus ei onnistunut esimerkiksi metsässä. Ajateltiin, että asiaa
voidaan kiertää asentamalla reitille erillisiä paikannustauluja, mutta tämän
todettiin olevan heikko hätäratkaisu, eikä se ollut reitintekoa ajatellen kovin joustavaa. Automaattibussille olisi projektin kokemusten perusteella
eniten kysyntää viimeisen tai ensimmäisen kilometrin liikenteen ratkaisuksi haja-asutusalueilla ja lähiöissä sekä rajatuissa erilliskohteissa (museot, eläintarhat, lentokentät jne.), joissa ei ole vielä kattavaa joukkoliikenteen palvelua. Useat tämänkaltaiset kohteet kuitenkin kärsivät rakennusten puutteesta, ja reitin rakentaminen oli tuolloin ja osin on vieläkin
paikallistamisen kiintopisteiden puuttumisen takia vaikeaa tai mahdotonta.
Lisäksi optimaalisen toiminta-alueen (tiheästi rakennettu kaupunkiympäristö) koettiin olevan epäsuotuisa automaattibussille sen vaatiman tilan ja
tiheästi liikennöityjen tieverkkojen takia. (Automaattibussin leveys on
kaksi metriä, minkä lisäksi kulku-uralta tarvittiin kummallekin puolelle 1,5
metriä tyhjää tilaa esteenhavaitsemissensorien vaatimusten takia.)
4. Ajoneuvojen hidas nopeus (operointinopeus n. 5–12 km/h) ei soveltunut
sekaliikenteeseen. Suurin yksittäinen valituksen aihe automaattibussien
käyttäjien taholta oli juuri bussin alhainen nopeus. Kävely- tai juoksuvauhtia kulkevan bussin ei koettu olevan kilpailukykyinen liikkumismuoto käytännössä mihinkään muuhun liikkumismuotoon verrattuna, ja muita tienkäyttäjiä selvästi hitaammin liikkuvan ajoneuvon katsottiin aiheuttavan
myös vaaratilanteita liikenteessä. Hidas liikkumisnopeus oli pakollista erityisesti EZ10-ajoneuvossa, koska sen penkkien sijoittelun vuoksi kolme
matkustajaa istui aina kasvot menosuuntaan eikä penkeissä ollut turvavöitä. Mikäli automaattibussi tekee hätäjarrutuksen tilanteessa, jossa sen
nopeus on yli 12 km/h, penkillä istuvat ja bussissa seisovat matkustajat
ovat loukkaantumisvaarassa. Loukkaantumisriski kasvaa merkittävästi nopeuden kasvaessa. Matala nopeus myös karsi pois käytettäviä tiealueita.
Käytännössä reitin oli kuljettava tiellä, jonka suurin sallittu nopeus on
30 km/h. EZ10 kykeni mekaanisten rajoitteiden puolesta kulkemaan n.
40 km/h, mutta valmistaja ei turvallisuussyistä antanut ajoneuvon kulkea
niin nopeasti. Pieni nopeus karsi pois myös suurten tieosuuksien käytön,
jolloin käytettävissä olevat alueet olivat hyvin rajattuja ja rajallisia.
5. Lisäksi oli joukko muita pieniä seikkoja, kuten bussin säilytys (suojatussa
paikassa, reitin lähellä, kuivassa) ja lataus (kahdeksan tunnin lataus sähköpistokkeesta), jotka täytyi ja täytyy ottaa huomioon käytettävän reitin
valinnassa.
SOHJOA-hankkeessa lisättiin erityisesti innovaatiopainotteisten liikenneyritysten
käytännön kyvykkyyttä automaattisten ajoneuvojen hyödyntämiseen. Hankkeessa olivat mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki ja Maanmittauslaitos. Hankkeen
tuottamaa materiaalia on saatavilla hankkeen verkkosivuilta [13].
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SOHJOA-hankkeen tuloksena Suomeen luotiin uusi liikkumisen muoto, jonka tietoja, taitoja ja verkostoja kartutettiin. Hankkeesta syntyi myös uutta liiketoimintaa, joka vie tarvittavan teknologian kehitystä eteenpäin. Robottibusseja kokeiltiin Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Vantaalla. Mukana olleet kaupungit
saivat SOHJOA-hankkeesta työkaluja ja osaamista tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisujen suunnitteluun uuteen tilanteeseen, jossa käytettävissä on yksi täysin
uusi liikkumisen tapa lisää. SOHJOA-hankkeen tuloksia ja kokemuksia esitellään
kattavasti julkaisussa ”SOHJOA-robottibussi Suomen urbaaneissa olosuhteissa”
[14].
Useat SOHJOA-hankkeessa mukana olleet pienet yritykset kokeilivat palvelujaan
ja tuotteitaan heille tarjotulla innovaatioalustalla. Korkeakoulut saivat projektista
puolestaan tärkeää mittausdataa. Hankkeessa tehtiin myös maailman ensimmäisiä automaattiajoneuvojen käyttäjäkyselyihin perustuvia tutkimuksia sekä kerättiin simulaatiodataa mm. laserkeilauksella ajoneuvojen vaikutuksesta liikennevirtaan. Mukana olleet korkeakoulut profiloituivatkin hankkeen myötä merkittäviksi
alan toimijoiksi niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin.
Metropolia Ammattikorkeakouluun perustettiin työn kuluessa ja tuloksena Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymä [15]. Tässä keskittymässä ovat jatkaneet
automaattiajamisen tutkimista ja kehittämistä mm. seuraavat älykkään liikkumisen hankkeet:


SOHJOA Baltic [16]



Helsinki RobobusLine (osa mySMARTLife-hanketta) [17]



FABULOS [7]



ROBUSTA [18]

Näitä kaikkia käsitellään jäljempänä tarkemmin.
EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelman SOHJOA Baltic -hankkeessa jatkettiin
osaltaan SOHJOA-hankkeen työtä ja tutkittiin sekä pilotoitiin vuosina 2017–2020
kuljettajattomien, sähköisten automaattipikkubussien käyttöä osana joukkoliikenteen palveluja, etenkin liityntäliikenteessä viimeisen tai ensimmäisen kilometrin ratkaisuna. Hanke tuotti tietoa siitä, kuinka voidaan järjestää ja tarjota ympäristöystävällisempää sekä älykkäämpää joukkoliikennettä automaattiajoneuvojen avulla. Hankkeessa tarkasteltiin myös, mitä tehokas, automatisoitu joukkoliikenne edellyttää säädöksiltä ja asetuksilta, jotta se voi toteutua.
SOHJOA Baltic -hankkeeseen osallistui kumppaneita Suomesta, Virosta, Ruotsista, Latviasta, Saksasta, Puolasta, Norjasta ja Tanskasta. Hankkeen osapuolet
olivat joukkoliikenteen suunnittelun, lainsäädännön sekä teknisen alan asiantuntijoita, joilla oli valmiudet mahdollistaa autonominen liikennöinti omilla alueillaan.
SOHJOA Baltic -hankkeen kilpailutuksen voitti Tanskassa vuonna 2016 perustettu
Holo [19]. Pilotissa Holo toimi espoolaisen Rolan Oy:n [20] alaisuudessa. Rolan
Oy operoi ja huoltaa Suomessa älykkäitä liikkumispalveluita, kuten sähköpotkulautoja sekä kaupunkipyöräjärjestelmiä.
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SOHJOA Balticin verkostoon kuului monta toimijaa, joista useimmat olivat suomalaisia. Pilotoinnissa käytetty NAVYA-kalusto tuli kuitenkin Ranskasta. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Forum Virium Helsinki vastasivat robottibussilinjojen kokeilusta ja hallinnosta. Helsingin robottibussien aikataulut suunnitteli HSL.
Ajoneuvojen kustannukset maksoi Helsingin kaupunki, joka vastasi myös käytännön ympäristöasioista ja pysäköintijärjestelyistä sekä muista asioista.
Hankkeessa testattiin kahta automaattibussilinjaa vuodesta 2019 alkaen. Kalasatamassa kulkeva linja 26R aloitti toukokuussa 2019 ja ajoi marraskuuhun 2019
asti. Kesäkuussa 2019 aloitti linja 90R, joka vei matkustajia Vuosaaren metroaseman lähettyviltä Aurinkolahden rannalle syyskuuhun 2019 asti. Näillä molemmilla reiteillä ajettiin normaalin liikenteen joukossa, ja kyyti oli matkustajille ilmaista.
SOHJOA Balticin tuloksena syntyi useita raportteja [21]:


Legal Framework



Technology and Safety Requirements



Starting Your Own Pilot



Procurement Challenges



SOHJOA Baltic User Experience and Impact on Public Transport.

Vuonna 2020 käynnistyi SOHJOA Last Mile [22], joka on kansainvälinen hanke,
jossa aikavälillä marraskuun 2020 ja maaliskuun 2022 välillä toteutetaan kolme
automaattibussin etäoperointipilottia. Pilottikaupungit ovat Norjassa Kongsberg,
Virossa Tallinna ja Puolassa Gdańsk. Hankkeen tavoitteena on kokeilla etäohjattua eli täysin kuljettajatonta ajamista. Pilotit toteutetaan joko muulta liikenteeltä
suljetuilla tai muulle liikenteelle avoimilla reiteillä.
SOHJOA Last Mile -hankkeen virallinen käynnistyskokous oli 28.1.2021, ja sen
ensimmäinen keskustelutilaisuus pidettiin 30.3.2021. Hankkeen ensimmäinen pilotti käynnistyi 1.4.2021 Tallinnassa. Pilotissa käytettiin Auve Techin valmistamaa TalTech Iseautoa [23].
Metropolia Ammattikorkeakoulu koordinoi tätä Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Baltic Sea Region -ohjelman tukemaa hanketta, jonka hankekumppaneita
ovat


Forum Virium Helsinki, Suomi



Tallinnan kaupunki ja Tallinnan teknillinen yliopisto TalTech, Viro



Zemgalen alue, Latvia



Kongsbergin kunta, Norja



Gdańskin kaupunki, Puola.

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

15 / 87
Automaattisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä

ROBUSTA-hanke
Business Finlandin tukema ROBUSTA-hanke toteutettiin 1.2.2017-31.12.2018.
Sen keskeisenä tavoitteena oli mahdollistaa automaattisten ajoneuvojen nopeampi käyttöönotto osana älykkäitä liikennejärjestelmiä. ROBUSTA-hankkeen näkemysten mukaan tulevaisuudessa kuljettajattomat ajoneuvot palvelevat ihmisten liikkumista ja tukevat entistä tehokkaampien liikennejärjestelmien muodostamista. Tässä kehityksessä Suomen katsottiin olevan edelläkävijämaa sekä teknologian että lainsäädännön näkökulmasta. Suomen laki mahdollistaa periaatteessa sen, ettei kuljettajan tarvitse olla ajoneuvon sisällä. Lainsäädäntöä käsitellään tarkemmin luvussa 3.
ROBUSTA-hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin automaattisten robottibussien ja
myöhemmin muiden automaattisten ajoneuvojen etäohjausohjelmistoa 5G-verkon avulla. Hankkeessa tutkittiin myös reaaliaikaista mittaus- ja sensorijärjestelmää, keinoälyllä tuettua ihmisen ja robotin vuorovaikutusta sekä etäohjauskeskuksen olosuhteita. Hankkeessa selvitettiin lisäksi automaattisten ajoneuvojen
tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalia ja arvioitiin käyttäjäkokemusta sekä käyttäjäolosuhteiden reunaehtoja.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää käyttäjäystävällinen, luotettava ja turvallinen
automaattisen bussin etäohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa automaattisten
linja-autojen tilapäisen etäohjauksen ja on myöhemmin sovellettavissa muihin
automaattisiin ajoneuvoihin eri liikenneolosuhteissa ja vaikeissa liikennetilanteissa.
Vuoden 2018 loppuun asti kestäneessä hankkeessa teknologiaa kehitettiin iteratiivisesti ja testaamalla sitä todellisissa liikenneolosuhteissa. Hankkeessa kehitettyä etäohjausjärjestelmää suunniteltiin nopeuttamaan automaattisten ajoneuvojen tuloa liikenteeseen ja niihin liittyvän liiketoimintapotentiaalin lunastamista.
Hanke tuki myös valtakunnallisia tavoitteita liikennejärjestelmien kehittämisestä
ja uudistamisesta.
ROBUSTA-hankkeen teknologiaseminaari järjestettiin 22.1.2018. Hankkeessa
mukana olevien yritysten edustajat ja asiantuntijat pitivät puheenvuoronsa automatisoituvan liikenteen etäohjauksen teemoihin liittyen. Esitykset ovat saatavissa Google Drive -palvelusta [24].
Ongelmina etäohjauksessa pidettiin mm. seuraavia asioita:


digitalisaatio – ovatko digitalisaatioratkaisut valmiita ja soveltuvia automaattiajamiseen



kommunikointi – riittääkö kaistaa jatkuvaan valvontaan ja ohjaamiseen



kyberturvallisuus – onko varmaa, että asiattomat tahot eivät pääse sotkeutumaan palveluun



luotettavuus – miten taataan etäohjauksen luotettavuus ja tarpeellisen
informaation jatkuva saaminen
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turvallisuus – miten taataan matkustajien turvallisuus ja turvallisuudentunne



hyväksyntä – miten saadaan muiden tienkäyttäjien hyväksyntä etäohjaukselle.

Helsinki RobobusLine -hanke
Helsinki RobobusLine -Hankkeessa liikennöitiin kaksi noin kuuden kuukauden
mittaista pilottijaksoa automaattibussilla vuosina 2018 ja 2019. Vuoden 2018 pilotti toteutui Helsingin Kivikossa ja vuoden 2019 pilotti Kalasatamassa. Bussin
liikennöintiä voidaan pitää hankkeen keskeisimpänä ja näkyvimpänä toimenpiteenä, mikä oli myös oleellinen osa Metropolian osatoteutusta EU:n-laajuisessa
mySMARTLife-hankkeessa. Liikennöintiä varten tehtiin töitä muun muassa bussin
hankinnan, reittisuunnittelun, reittijärjestelyjen, reitin ohjelmoinnin, valmistajan
ja tilaajan välisen yhteydenpidon, kaluston ylläpidon, operaattorikoulutusten
sekä eri tahojen välisen yhteistoiminnan eteen. Itse liikennöinnin aikana tehtiin
käyttäjätutkimusta sekä seurattiin ajamisen vaatimustasoa.
Käyttäjäkyselyiden ja asiakastyytyväisyyden seurannan ongelmaksi nousivat palvelun pilottimaisuus ja tekniikan keskeneräisyys, mikä ei välttämättä anna todellista kuvaa mahdollisesta tulevaisuuden toiminnasta. Tästä konkreettisin esimerkki on bussin sisällä olevan turvakuljettajan (operaattorin) pakollinen läsnäolo. Myös reitit täytyi valita sen perusteella, mihin bussi kykenee ja missä on tilaa
liikennöidä häiritsemättä liikaa muita tienkäyttäjiä. Reittejä ei valittu välttämättä
sen mukaan, missä olisi tarvetta liikkumispalveluiden parantamiseen. Tästä seurasi se, että valtaosa matkustajista tuli vain kokeilemaan bussia, jopa henkilöautolla paikalle saapuen ja ilman, että se oli osana henkilön matkaketjua. Myös se,
että hankkeessa käytettiin vain yhtä bussia, rajoitti todellisen käyttötilanteen mukaista toimintaa. Tekniikan uutuusarvolla ja kypsymättömyydellä on vielä merkittävä rooli pilottien toteuttamisessa sekä matkustajien kyyditsemisessä automaattibusseilla.
Kaikenikäiset käyttäjät tuntuivat olevan valmiita käyttämään vastaavaa palvelua
tulevaisuudessa – oli bussissa kuskia tai ei. Enimmäkseen kommentoitiin bussin
hidasta liikennöintinopeutta, empivää käytöstä sekä äkillisiä ja yllättäviä jarrutuksia. Samanaikaisesti matkustajia huoletti jarrutusten voimakkuus, jos liikennöintinopeudet nousevat.
Verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan merkittävimmät muutokset hankkeen
toteuttamisessa koskivat aikataulua sekä budjettia. Automaattibussin hankintaprosessi viivästyi siinä määrin, että bussi toimitettiin Suomeen vasta 1.12.2017.
Tästä syystä ensimmäisen pilotin liikennöinti voitiin aloittaa vasta keväällä 2018.
Hankesuunnitelman mukainen neljän kuukauden pilottijakso vuodelta 2017 jäi
siis toteuttamatta. Automaattibussissa ilmenneiden teknisten ongelmien takia
kummankin varsinainen pilottijakson liikennöintiaika jäi suunniteltua kuutta kuukautta lyhyemmäksi. Projektin toteuttajalla oli kuitenkin koko ajan valmius liikennöintiin. Suureksi ongelmaksi nousi bussivalmistajan tekninen kyky ja ongelmiin reagoimisen hitaus, mikä ilmeni useiden viikkojen odotusaikana. Yhden
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vakioreitin sijasta bussilla liikennöitiin kahdessa eri paikassa mySMARTLife-emohankkeen vaatimusten mukaisesti. Bussin hankintahinta oli suurempi kuin mitä
hankehakemuksessa oletettiin. Hakemuksessa ei osattu huomioida sitä, että jotta
bussi voi liikkua, on valmistajalle myös maksettava vuosittaisia lisenssi- ja huoltomaksuja, jotka lisäksi nousivat alkuperäisistä. Kustannukset muuttuivat aikaisemmin ilmoitetusta 30 000 eurosta vuodessa 50 000 euroon vuodessa. Lisäksi
yksittäinen bussin ohjelmointi jollekin reitille, mikä sisälsi soveltuvuustutkimuksen, kartoituksen ja käyttöönoton, maksoi 35 000 euroa.
RobobusLine-hankkeessa todettiin, että automaattibusseja täytyi vielä kehittää
seuraavilla tavoilla, jotka liittyivät osittain myös toisiinsa:


tekniikan yleinen kehittäminen



luotettavuuden parantaminen



operaattorin tai turvakuljettajan saaminen pois ajoneuvosta etäohjauskeskukseen



usean automaattibussin samanaikainen liikennöinti ja valvominen etävalvomosta



bussien lataus ja säilytys operointiaikojen ulkopuolella



vastuukysymykset ja tyyppihyväksyntä viralliseen tieliikennekäyttöön

FABULOS-hanke
FABULOS-hanke (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) oli EU:n
Horizon 2020 -ohjelman tutkimus- ja kehityshanke, joka toteutettiin 1.1.2018–
31.3.2021. Hankkeen tavoitteena oli pilotoida itseohjautuvia busseja osana kaupunkien joukkoliikennettä. FABULOS-hanke pyrki osaltaan edistämään uusien automatisoitujen viimeisen kilometrin ratkaisujen tuomista Euroopan markkinoille.
FABULOS-hankkeen esikaupallisen hankinnan viimeisessä vaiheessa robottibussiratkaisuja testattiin Suomessa, Virossa, Kreikassa, Alankomaissa ja Norjassa.
Testausvaiheeseen osallistui kolme toimittajakonsortiota, jotka koostuivat viidessä eri maassa toimivista yrityksistä: Sensible4–Shotl (Suomi ja Espanja),
Saga (Norja ja Kanada) ja Mobile Civitatem (Viro). Näiden ilman kuljettajaa toimivien viimeisen kilometrin liikkumispalvelujen erityispiirteitä sekä kykyä reagoida ja vastata maantieteellisiin ongelmiin arvioitiin pilottien aikana.
FABULOS-hankkeen tavoitteena oli kehittää kokonaisratkaisu, jolla voidaan etäohjattuna hallinnoida useista automaattibusseista koostuvia automatisoituja
laivueita osana kaupunkien joukkoliikenteen järjestelmiä. Tavoitteena oli ajaa samaa vauhtia kuin ympäröivä liikenne. Kutsujoukkoliikenne oli lisäpalvelu, jota
pidettiin hyvänä lisänä, mutta ei vaatimuksena. Pyrkimyksenä oli skaalautuvan
ratkaisun toiminnallisuuden todentaminen (engl. Proof of Concept, PoC) kaupunkiympäristössä.
Kaupungeille ja joukkoliikennetoimijoille pyrittiin näin tarjoamaan houkuttelevampia, kustannustehokkaampia ja vastuullisempia vaihtoehtoja liikennöintiin.
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Kaupunkilaisille pyrittiin tarjoamaan uudenlaisia räätälöityjä liikkumisratkaisuja,
jotka mahdollistaisivat saumattomat jatkoyhteydet koko joukkoliikenneverkoston
alueella.
Ensimmäinen FABULOS-hankkeen automaattibussikokeilu alkoi 14.4.2020 Helsingin Pasilassa. Kolme automaattista ajoneuvoa kulki osittain omalla kaistallaan
Pasilan vilkkaan rautatieaseman ohittavaa rengasreittiä. Reitin nopeusrajoitus on
40 km/h. Suurin osa reitistä kulki muun liikenteen seassa, ja reitillä oli automaattiajoneuvoille vaikeita kohtia, kuten useita valo-ohjattuja risteyksiä, kaistanvaihtoja, kadunvarsipysäköintiä ja kiertoliittymä. Reitin varrella oli kolme bussipysäkkiä, joille robottibussia voi pyytää pysähtymään puhelinsovelluksen avulla. Pilotoinnin kuluessa arvioitiin automaattisten ja itseohjautuvien ajoneuvojen sekä
niiden operointiin vaadittavien järjestelmien toimivuutta, yhteensopivuutta ja
turvallisuutta.
Itseohjautuvia ajoneuvoja oli reitillä kolme. Niistä yksi oli GACHA-bussi, jonka
ulkomuodon on suunnitellut japanilainen MUJI. Bussiin mahtuu kymmenen ihmistä istumaan ja kuusi seisomaan. Pilotointiin osallistuvat automaattibussit pystyivät ajamaan itsenäisesti normaalin kaupunkiliikenteen seassa, ja niitä valvottiin ensimmäistä kertaa Euroopassa uudenlaisesta etäohjauskeskuksesta käsin.
Ajoneuvoissa oli aina mukana turvakuljettaja, vaikka välillä hallinta oli annettu
etäohjauskeskukseen. Poikkeustilanteissa etäohjaaja pystyi antamaan bussille
luvan tien tukkivan auton tai muun esteen ohittamiseen tai ohjata bussia tarvittaessa.
Bussien liikennöintiä kontrolloitiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiloissa
sijaitsevasta itseohjautuvien ajoneuvojen etäohjauskeskuksesta (engl. remote
control centre). Robottibussit ottivat harppauksen eteenpäin Helsingissä vuonna
2020, kun FABULOS-hanke toi itseajavat bussit Pasilassa tapahtuneessa kokeilussa osaksi liikennettä. Bussit kykenivät toimimaan ilman kyydissä olevaa operaattoria niin, että busseja seurattiin etänä ohjauskeskuksesta. Käytännön syistä,
mm. tietöiden takia, mukana oli kuitenkin jatkuvasti turvakuljettaja, joka pystyi
ottamaan bussin haltuunsa tarvittaessa. Tässä mielessä täyttä etäohjausta ei toteutettu ja todennettu hankkeessa.
FABULOS-hanke tuotti materiaalia ja suosituksia, ja sen kuluessa todettiin mm.
seuraavaa:


Teknologia sekä laitteistot ja ohjelmistot ovat vielä kehitteillä. Odottamattomat tilanteet vaativat vielä operaattorin manuaalista asioihin puuttumista. Turvakuljettaja tarvitaan vielä, eikä tältä osin siis päästy täysin etäohjaukseen.



Koronaviruksen takia matkustajia oli vähän.



Muutos on mahdollinen. Automaattiliikenteellä voi olla vahva vaikutus kaupunkirakenteeseen, palveluihin ja operaattorien liiketoimintaan.



Esikaupallinen hankinta on hyvä menetelmä kaupunkien tarpeisiin vastaavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

19 / 87
Automaattisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä



Pohjoismaat ovat automaattisen liikenteen edelläkävijöitä mm. joustavan
lupamenettelyn ansiosta. Muualla Euroopassa pitkäkestoiset ja vaihtelevat
lupamenettelyprosessit hidastavat pilottien käynnistämistä. Myös lainsäädännön tarkkuus vaihtelee. Tässä voisi olla paikka EU:n yhtenäistämiselle.



Suomessa yhteistyö viranomaisten kanssa on ollut joustavaa ja nopeaa.
Suomi onkin todennäköisesti helpoin ja nopein paikka, ainakin Euroopassa,
testata ja ottaa käyttöön automaattisia busseja osana joukkoliikennettä.



Useissa maissa ajoneuvoilta vaaditaan pitkää ajamista ja testaamista ilman matkustajia. Tämä hidasti hankkeen kokeiluja esimerkiksi Norjassa.



Verkostojen rakentaminen ja tietämyksen kehittäminen on välttämätöntä.
Kaupungeilla on tärkeä rooli tulevaisuuden asiakkaina.



Olisi tärkeää saada aikaiseksi eurooppalainen kehityspolku kaupallisten
operaatioiden aloittamiseksi. On tärkeää, että alusta alkaen tiedetään,
mitkä ovat kohdealueen vaatimukset ja mahdollisuudet.

Porin automaattisen ajamisen kokeilu
Porin Kupariteollisuuspuistossa testattiin automaattista Robo-kuljetinta kesällä
2019. Kyseessä ei ollut varsinainen joukkoliikenteen automaattibussikokeilu,
vaan neljän istumapaikan automaattista kuljetinta testattiin suljetulla tehdasalueella [25]. Tamperelainen Roboride kehitti yhdessä porilaisen Robotiikka Akatemian opiskelijoiden kanssa automaattisen Robo-kuljettimen. Tämä L7-ajoneuvoluokkaan kuuluva robottiauto kuljetti huoltomiehiä ja vierailijoita ilmaiseksi kupariteollisuuspuiston alueella. (L7-luokkaan kuuluvan henkilöjä kuljettavan ajoneuvon massa saa olla enintään 450 kg.) Täysin autonominen kuljetuspalvelu
toimi yli 100 hehtaarin tehdasalueella ja kuljetti matkustajia itsenäisesti paikasta
toiseen.
Robo-kuljetin toimi vierailijoiden saattajana alueen päärakennukselta haluttuun
sijaintiin. Kuljettimen liikkuminen tehdasalueella perustui sensori- ja GPS-tekniikkaan, konenäköön ja tekoälyyn. Ajoneuvo kykeni sensoriensa avulla määrittelemään vastaan tulevia esineitä, muuttamaan tarvittaessa vauhtia tai ajolinjaa
sekä tarvittaessa myös pysähtymään. Ajoneuvon liikkeitä seurattiin etäohjauskeskuksessa alueen kattavan, kymmeniä kameroita sisältävän infrastruktuurin
avulla. Koska teollisuusalueella ajettiin kuorma-autoja, trukkeja ja junia, turvallisuuteen panostettiin erityisesti. Ajoneuvon reitin määrittelyt sekä turvallisuusja riskikartoitukset tehtiin yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n
kanssa. Kyytiin mahtui kolme matkustajaa ja turvakuljettaja. Turvakuljettajaa ei
teknisesti tarvittu, mutta lainsääntö edellytti turvakuljettajan mukanaoloa.
Porissa käytetty ajoneuvo oli englantilaisen Aurrigon [26] Devpod-malli, jossa on
neljä istumapaikkaa ja neljä LiDARia eli valotutkaa. Ajoneuvoa kehitettiin käyttöön sopivaksi yhteistyössä VTT:n kanssa. Huolloissa ja logistiikkaoperaatioissa
avusti harjavaltalainen Valtasiirto Oy. Tamperelainen Vinka Oy kehitti ajoneuvon
hallintaa sekä tarvittavia algoritmeja. Aurrigon ajoneuvo valittiin, koska sen katsottiin soveltuvan parhaiten käyttötarkoitukseen tehdasalueella. Automaattisen
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ajoneuvon antama lisähyöty verrattuna perinteiseen autoon katsottiin olevan selvä, sillä sähkökäyttöinen ajoneuvo vähentää ilmansaasteita ja automaattisuutensa ansiosta se on ennakoitava, mitattava ja aina saatavilla.

Hiedanrannan automaattibussikokeilu
Tampereen Hiedanrannassa 28.9.–7.11.2020 toteutettujen kokeilujen taustalla
olivat mm. vuonna 2014 tehty valtuustoaloite Tampereen saamiseksi robottiautojen kokeilualueeksi, Tampereen pyrkimys tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2030
mennessä sekä raitiotien ensimmäisen vaiheen liikennöinnin käynnistyminen
syyskesällä 2021. Kokeilussa Paasikiventien joukkoliikenne kytkettiin Hiedanrannan alueen Lielahden kartanoon ja Hiedanrannan Kuivaamoon. 20 km/h kulkeneen Roboriden operoiman ja Auve Techin toimittaman Iseauto-bussin kyydin sai
tilattua älypuhelimella. Palvelukokeilu herätti paljon positiivista mielenkiintoa,
vaikka myös ongelmia ja kehityskohteita ilmeni.
Roboriden raportoinnin mukaan palvelu oli matkustajien käytettävissä neljä tuntia päivässä maanantaista perjantaihin. Näiden aikojen ulkopuolella palvelua esiteltiin myös ryhmille ja delegaatioille. Reitti oli 950 metriä pitkä ja sen varrella
oli kuusi pysäkkiä, sekä ajoradalla että jalankulun ja pyöräliikenteen väylällä.
Matkustajat käyttivät puhelinsovellusta, jolla palvelu tilattiin lähimmälle pysäkille. Kyytiin ja kyydistä pääsi miltä tahansa pysäkiltä. Matkustajille oli tarjolla
suomenkieliset ohjeet palvelun käytöstä Hiedanrannan verkkosivuilla. Ajoneuvossa oli mukana turvakuljettaja, jonka päätehtävä oli varmistaa turvallinen
kyyti. Tämän lisäksi turvakuljettaja opasti matkustajia ja vastasi mahdollisiin kysymyksiin.
Kuuden viikon kokeilun aikana bussi ajoi 620 kilometriä ja kuljetti 410 matkustajaa normaalissa palvelussa sekä 100 ryhmien ja delegaatioiden edustajaa.
Energiankulutus riippui kuljetettujen matkustajien määrästä ja sääoloista; esimerkiksi lämmitys ja tuulilasin pyyhkimien käyttö vaikuttivat lisäsivät energiankulutusta.
Turvakuljettajat haastattelivat matkustajia kokeilun aikana, minkä lisäksi Tampereen yliopisto teki matkustajatutkimuksen. Matkustajakyselyyn vastanneista
37 matkustajasta valtaosa oli 20–29-vuotiaita, mutta mukana oli vastaajia kaikista ikäryhmistä. Neljä vastaajista matkusti automaattisessa ajoneuvossa ensimmäistä kertaa, mutta suurimmalla osalla oli jo aiempaa kokemusta. 75 prosenttia vastaajista arvioi automaattisen teknologian vähentävän onnettomuuksia
kuljettajan ohjaamaan bussiin verrattaessa. Yli 80 prosenttia oli sitä mieltä, että
heidän luottamuksensa palveluun lisääntyi jonkin verran matkan kuluessa. Toisaalta vain 30 prosenttia luotti automaattibussiin enemmän kuin tavalliseen bussiin, ja yli 40 prosenttia luottaisi enemmän oikeaan kuljettajaan. Joitain matkustajia hieman häiritsivät bussin ”robottimaiset liikkeet” ja bussin äänet. Matkustajat tunsivat kuitenkin olonsa turvallisemmaksi automaattibussissa kuin tavallisessa. Automaattibussia pidettiin myös helpompana ja mukavampana. Vaikka
matkustaminen oli 80 prosentin mielestä hitaampaa kuin normaalilla bussilla, piti
yli puolet kuitenkin nopeutta 25 km/h kokeilualueella riittävänä. Yli 80 prosenttia
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uskoi voivansa käyttää automaattibussia myös tulevaisuudessa. Sopivimmaksi
matkan pituudeksi nousivat 1–3 kilometrin matkat, mutta myös muiden, sekä
lyhyempien että pidempien matkojen, katsottiin soveltuvan automaattibussille.
Roboride nosti raportissaan esiin myös seuraavia tärkeitä operointiin liittyviä
seikkoja:


Ajoneuvovalmistajan tuki ja yhteistyö on erittäin tärkeää operoinnin laadun varmistamiseksi.



Operaattori voi puuttua tehokkaasti mahdollisiin ongelmiin ajoneuvojen
sisällä. Tämä on erittäin tärkeää eritoten silloin, kun turvakuljettajaa ei
enää ole.



Ennen palvelun käynnistämistä tehtävät toimenpiteet määrittävät palvelun onnistumisen. Esimerkiksi turvallisuussuunnitelmalla on ratkaiseva
merkitys.



Teknologia alkaa olla valmis palvelujen laajempaan käyttöönottoon.

Kokeilun aikana oli alun perin tarkoitus järjestää erilaisia tapahtumia Hiedanrannan alueella, millä olisi ollut merkittävä vaikutus matkustajamääriin. Valitettavasti koronavirusepidemia esti tapahtumien järjestämisen ja johti siihen, että
bussissa sai olla kerralla kyydissä enintään neljä matkustajaa.
Käyttäjien maksuhalukkuutta ei tutkittu, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa on
tullut esiin, että valtaosa on valmis maksamaan palveluista lisää jonkin verran,
mutta ei paljoa. Näissä kokeiluissa ja tutkimuksissa bussin nopeus oli kuitenkin
pienempi, ja matka oli molemmissa alle kilometrin.
Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Pekka Stenman esitti 10.12.2020 ”Kohti
arjen matkojen ihmiskeskeistä ja kestävää automatisaatiota” -webinaarissa Tampereen kokemuksia ja suunnitelmia Hiedanrannan kokeiluista ja muista Tampereen kaupungin automaattisen ajamisen aktiviteeteista ja hankkeista. Stenmanin
mukaan automaattibussit tarjoavat parhaimmillaan saumattoman matkaketjun
yhdistettynä runkoliikenteeseen. Näin voidaan mahdollistaa ”sivulinjojen” vähentäminen ja runkolinjojen vahvistaminen. Avointen rajapintojen avulla voidaan
myös synkronoida automaattibussien ja runkoliikenteen aikatauluja. Hyvä palvelutaso edellyttää sitä, että automaattibussi kykenee liikkumaan muun liikenteen
seassa sujuvasti kaikenlaisissa olosuhteissa ja liikennetilanteissa. Oma väylä automaattiliikenteelle ei ole pitkällä aikavälillä perusteltua.
Stenmanin mukaan tarvitaan vielä teknologista kehittymistä, jotta kaikkia ympäristöjä voidaan palvella sujuvasti. Tällä hetkellä automaattibussit soveltuvat kohteisiin, joissa palvelutason ajoittaiset vaihtelut ja jopa palvelukatkokset ovat hyväksyttäviä. Muun ajoneuvoliikenteen seassa automaattibussit ovat alttiita kolareille, mutta niiden operointi on silti mahdollista. Palvelujen kustannustehokkuuden kannalta on tärkeää, että ajoneuvojen osto- tai vuokraushinnat laskevat, että
yksi henkilö kykenee valvomaan ja ohjaamaan useampaa ajoneuvoa etäohjauskeskuksesta ilman turvakuljettajaa ja että automaattibussilla voidaan korvata
muuta bussiliikennettä.
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Seuraavat ovat käytännön asioita, joita Tampereella ja todennäköisesti myös
muualla Suomessa täytyy miettiä:


Millaisia pysäkkijärjestelyjä käytetään: pysäkkilaiturit, pysäkkitaskut vai
ajoratapysäkit? Saako missä tahansa pysähtyä?



Sallitaanko U-käännökset ja onko liikennöinti linjamaista?



Tuleeko matkustajalle lisämaksuja normaalin joukkoliikennelipun lisäksi?



Milloin, miten ja missä sähköinen automaattibussi ladataan?



Etäohjaustoiminta häiriötilanteissa.

Tampereella on mietitty seuraavia sovelluskohteita automaattisten bussien käytölle:


Raitiotien liityntäliikenne ympäri kaupunkia.



Keskustan pysäköintilaitosten ja Särkänniemen huvipuistoalueen välinen
liikenne.



Tampereen yliopistollisen sairaalan alueen liikenne.



Hiedanrannan uuden kaupunginosan linjaliikenne ja kutsuohjautuva liikenne.



Tampereen messu- ja urheilukeskuksen kytkeminen raitiotiehen.

SHOW-hanke
EU-rahoitteinen Horizon 2020 -ohjelmaan kuuluva SHOW-hanke (SHared automation Operating models for Worldwide adoption) toteutetaan ajalla 1.1.2020–
31.12.2023. Hankkeessa on 69 kumppania yli 20 kaupungista ja 13 Euroopan
maasta. Testialueet ovat Alankomaissa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Saksassa, Suomessa, Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa sekä Tšekissä.
SHOW-hankkeen tavoite on tukea automaattisen kaupunkiliikenteen kehittämistä
ja käyttöönottoa ja näin aikaansaada automaattisia ajoneuvoja hyödyntäviä kestävän liikenteen ratkaisuja, niin normaalia joukkoliikennettä, kutsuliikennettä
kuin liikkuminen palveluna - ja logistiikka palveluna -ratkaisujakin (engl. Mobility
as a Service; MaaS ja Logistics as a Service; LaaS). Tavoitteena on tukea siirtymistä kohti automaattiliikenteen käyttöönottoa osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää. Hankkeessa kehitetään käyttöönottoa teknisten ratkaisujen, liiketoimintamallien ja vaikutustenarviointien avulla.
Tampereen kaupungin tavoitteena on saada automaattinen liityntäliikenne toimintaan asteittain raitiotien ensimmäisen vaiheen valmistuttua. Pitkän aikavälin
tavoite on ottaa sähkökäyttöisiä automaattisia ajoneuvoja käyttöön raitiotien liityntäliikenteessä. Suomen testialue on Tampereella Hervannassa, jossa automaattiset eli ilman kuljettajaa kulkevat ajoneuvot aloittavat raitiovaunun liityntäliikenteen loppuvuodesta 2021. Tampereen pormestariohjelma asetti vuonna
2017 tavoitteeksi saada robottibussit Tampereella käyttöön vaiheittain vuodesta
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2021 alkaen. Suomesta projektissa ovat mukana Sensible 4, Sitowise, Tampereen kaupunki ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.
Toistaiseksi kyse on vielä muutaman kuukauden mittaisesta pilotista, jota mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan pyritään myös laajentamaan. Pilotin aikana käytetään ainakin Sensible 4:n ja VTT:n automaattisia ajoneuvoja. Sensible 4 testaa
palvelua vuodenvaihteesta 2021–2022 alkaen dieselkäyttöisillä Toyota
Proace -ajoneuvoilla. Pidemmän aikavälin tavoitteena on ottaa käyttöön sähköisiä busseja. VTT:n kokeiluun tuleva bussi on Auve Techin valmistama sähköinen
Iseauto-bussi.
On mahdollista, että samaan aikaan SHOW-hankkeessa automaattiajoneuvojen
kanssa Hervannassa testataan useamman toimittajan ajoneuvoja. Hankkeessa
selvitetään, voitaisiinko usean toimittajan ajoneuvoja kokeilla samaan aikaan ja
käyttää kaikille samaa etäohjauskeskusta. Näin Tampereella saataisiin kokemuksia siitä, miten ajoneuvot toimivat keskenään ja saman ohjauskeskuksen alaisuudessa, vaikka kulkisivatkin eri reittejä.
Suomalainen itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoa kehittävä Sensible 4 on SHOWhankkeen Hervannan sukkulabussipilotin päätoteuttaja. Hankkeessa kaksi automatisoitua Toyota Proace -ajoneuvoa kuljettaa matkustajia raitiovaunupysäkeille
3,2 kilometrin reitillä Teekkarinkatu–Ahvenisjärventie–Opiskelijankatu. Kyytiin
tai kyydistä voi nousta missä kohtaa reittiä vain. Hervannassa on mahdollista
hyödyntää 5G-verkkoa, ja ajoreitti kulkee osin raitiovaunukiskoilla. Sensible 4:n
mukaan kehityksen kannalta on tärkeää, että piloteissa on mukana aina uusia
piirteitä, kuten erilaiset, vaikeatkin olosuhteet tai ohjelmiston uudet ominaisuudet.
SHOW-hankkeen julkisia asiakirjoja ja raportteja on jo alkanut valmistua, ja niitä
on saatavilla SHOW-hankkeen verkkosivustolta [27]. Kokemukset piloteista ovat
saatavissa vasta myöhemmin.

Smart City -hanke
Business Tampereen EAKR-hankkeessa ”Smart City Testialue – kohti tason 4 automaattista liikkumista” kehitetään automaattiliikenteen testialuetta Tampereen
Hervantaan. Tason 4 automaattiajoneuvojen ”Suunnitelma testausympäristön
määrittämiseksi” -raportissa Hervanta arvioitiin soveltuvimmaksi kohteeksi, sillä
alueen digitaalinen infrastruktuuri on jo nyt kehittynyt vaatimuksia vastaavaksi.
Hervannan digitaalinen infrastruktuuri sisältää mm. nopean mobiiliverkon, tarkan
paikannuksen sekä älykkäät liikennevalot. Digitaalinen perusaineisto on kunnossa, mutta datan laatua tulee parantaa ja täydentää tietyin osin. Lisäksi monipuolinen katuverkko mahdollistaa monipuolisen taajamaliikenteen testauksen
automaattiajoneuvoilla. Smart City -hankkeessa on tähän mennessä valmistunut
vertailuselvitys testialueista Suomessa ja muualla maailmassa. Selvityksessä tutkittiin, millaisia automaattiliikenteen testialueita on toteutettu, millaisia ominaisuuksia ja palveluja niissä tarjotaan, ja miten testialueiden kehittäminen ja palveluntarjonta on organisoitu. Verrokkianalyysin tuloksia hyödynnettiin pidetyissä
työpajoissa taustamateriaalina. Kahden työpajan aiheina olivat testialueiden
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palvelut ja organisoituminen sekä tietolähteiden selvitys. Työpajat pidettiin konsulttiyhtiö Rambollin johdolla tammikuussa 2021.

AVENUE-hanke
AVENUE (Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience) [28] on
Horizon 2020 -projekti, joka alkoi 1.5.2019 ja loppuu 30.4.2023. Hanketta ei
toteuteta Suomessa eikä siinä ole suomalaisia osapuolia mukana, mutta se käsittelee Suomenkin kannalta kiinnostavia asioita ja on myös yhteistyössä SHOWhankkeen kanssa. AVENUE-hanke pyrkii suunnittelemaan ja toteuttamaan laajoja
kokeiluja automaattisia minibusseja hyödyntävän automaattisen kaupunkiliikenteen kehittämiseksi ja ratkaisujen käyttöön ottamiseksi neljässä Euroopan kaupungissa (Genevessä Sveitsissä, Luxemburgin kaupungissa Luxemburgissa, Kööpenhaminassa Tanskassa sekä Lyonissa Ranskassa) sekä myöhemmin kahdessa
”seuraajakaupungissa” Sionissa Sveitsissä ja Esch-sur-Alzettessä Luxemburgissa. AVENUE-hankkeessa ei tutkita teknologiaa, vaan liikkumisen tavoitteita,
tarpeita ja ongelmia. Hanke ottaa huomioon matkustajien erityisvaatimukset ja
aikataulut sen sijaan, että se yrittäisi suoraan tuoda automaattiset ajoneuvot nykyisiin ratkaisuihin.
AVENUE esittelee uudenlaisia joukkoliikenteen ratkaisuja ovelta ovelle -palveluiden ja syntyvän ”Mobility Cloud” -konseptin pohjalta. Tavoitteena on luoda uudenlainen joukkoliikenteen malli, joka mahdollistaa uusilla liikennemuodolla toteutettavan liikenteen yhdistämisen olemassa olevaan joukkoliikenteeseen.
Hanke tutkii uusia palvelumalleja, kuten jakamistaloutta, ja pyrkii hyödyntämään
kaikkia mahdollisia liikennemuotoja.
Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia ratkaisuja, jotka parantavat
merkittävästi matkustajakokemusta sekä palvelun laatua. Kohderyhmänä ovat
myös iäkkäät, vammaiset ja heikossa asemassa olevat käyttäjät. Sekä automaattisten ajoneuvojen että matkustajien turvallisuus ovat AVENUE-projektissa keskeisiä.

2.5

Automaattisen liikenteen hyötyanalyysi
Automaation vaikutuksista on vielä hyvin vähän tutkimustuloksia, joten uusia kokeiluja aiheesta kaivataan potentiaalisten hyötyjen varmistamiseksi ja toisaalta
automaation lisääntymisen aiheuttamien uusien ongelmien tunnistamiseksi ja
ratkaisemiseksi.
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemassa selvityksessä ”Selvitys automaattiajamisen edellyttämistä tiedoista ja kehittämistarpeista” [29] tammikuulta
2018 todetaan, että automaattiajaminen on ottamassa roolinsa eurooppalaisessa
liikennepolitiikassa. Sen nähdään olevan eräs avainteknologioista, jotka muokkaavat tulevaisuuden liikkumista ja elämänlaatua. Selvityksen mukaan tärkeimpiä automaattiajamisen tavoitteita ja hyötyjä ovat


turvallisuus: vähennetään ihmisten aiheuttamia liikenneonnettomuuksia
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tehokkuus ja kestävä kehitys: parannetaan liikennejärjestelmän tehokkuutta, vähennetään liikenneruuhkissa vietettyä aikaa sekä 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.

Nämä tavoitteet ja odotetut hyödyt koskevat automaattiajamista yleensä, mutta
ne osaltaan liittyvät myös automaattisiin busseihin.
Automaattisen bussiliikenteen hyödyistä on käyty paljon keskustelua, joka on
usein enemmänkin perustunut olettamuksiin ja mielipiteisiin kuin faktoihin. Suurimpana hyötynä on usein nähty työvoimakustannusten väheneminen, kun ajetaan ilman kuljettajaa. Toisaalta vasta-argumenttina on usein todettu, että turvakuljettajaa tarvitaan ainakin tällä hetkellä joka tapauksessa, mikä aiheuttaa
sen, että työvoimakustannukset eivät vähenisi odotetusti ennen kuin ajoneuvot
voivat toimia ilman turvakuljettajaa. Esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten lisäksi automaattisissa ajoneuvoissa korostuukin vaatimus turvallisuudesta,
jota ei saa missään tapauksessa laiminlyödä.
Pienikokoinen bussi olisi automaattiliikenteessä sopivin ajoneuvotyyppi tavoiteltaessa taloudellisia hyötyjä. Isommissa busseissa kuljettajan aiheuttamat matkustajakohtaiset yksikkökustannukset vähenevät merkittävästi. Siksi niiden tarjoama työvoimakustannussäästöpotentiaali ei ole niin merkittävä kuin pikkubusseilla.
Jotta automaattisesta bussista olisi matkustajille hyötyä, niiden tulisi tarjota mukavampi, helpompi ja nopeampi tapa päästä esimerkiksi runkoliikenteen vaihtopysäkille kuin esimerkiksi kävely. Kokeilut ja tehdyt matkustajatutkimukset ovat
osoittaneet, että automaattista bussia pidetään hyödyllisenä ja mukavana tapana
varsinkin ensimmäisen ja viimeisen kilometrin matkalla ja huonolla säällä, erityisesti niille henkilöille, joille esimerkiksi kävely saattaa olla vaikeaa liikkumisrajoitteiden tai kantamusten takia. Kansanterveyden kannalta lyhyen matkan käveleminen on kuitenkin aina kannatettavaa.
Oikein ja hyvin toteutettuna automaattiset ajoneuvot voivat vähentää päästöjä,
mutta riskinä on myös, että päästöt lisääntyvät, mikäli automaatio lisää yksityisautoilua. Samoin automaation lisäämisen uskotaan vapauttavan kaupunkitilaa
uusiin käyttötapoihin. Liikenne- ja viestintäministeriö on kuitenkin nostanut esiin,
että liikenteen automaation edistymisessä on edelleen erittäin paljon epävarmuuksia. Automaation etenemiseen on kuitenkin syytä alkaa varautua.
Automaation kehittyessä ja automaattisten autojen yleistyessä automaation hyötyjä, haittoja ja haavoittuvuuksia täytyy arvioida myös kyberturvallisuuden näkökulmasta. Automaattiliikenne on potentiaalinen kyberhyökkäyksen kohde,
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mikä täytyy ottaa huomioon mm. turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa. Monet
ajoneuvovalmistajat ovatkin jo huomioineet tämän riskin, mutta uhka on jatkuvasti olemassa, ja rikolliset keksivät koko ajan uusia tapoja murtautuakseen uusiin järjestelmiin.
Johannes Laineen Metropolia Ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä
”Itsestään ohjautuvien pikkubussien kustannushyödyt joukkoliikenteessä” [30]
vuodelta 2017 on käsitelty laajasti automaattisten bussien mahdollisia hyötyjä ja
kustannussäästöjä. Työ tehtiin tukemaan ROBUSTA-hankkeen selvityksiä, ja työn
tuloksia esittelevän raportin mukaan sähköisten automaattibussien käyttö on nykyisiä dieselpikkubusseja kustannustehokkaampi ratkaisu lähiliikenteen toteuttamiseen. Verrattuna dieselpikkubusseihin kokonaissäästö voi olla tutkimuksen
mukaan lähes 30 prosenttia. Henkilöstökustannusten säästöä voi syntyä jopa 80
prosenttia. Tähän säästöön ei päästä lyhyellä aikavälillä, sillä uusi teknologia vaatii myös paljon työtä ja opastusta itse busseissa. Pitkällä aikavälillä on realistista
saavuttaa ainakin 80 prosentin tuntikustannussäästö nykyiseen verrattuna.
Työssään Laine toteaa, että joukkoliikenteen nykyinen kustannusrakenne muuttuu tulevaisuudessa niin, että poltto- ja voiteluainekustannukset muuttuvat jatkossa yhä enemmän energian hinnan sekä akkujen kustannuksiksi. Huoltokustannusten uskotaan alenevan automaation myötä. Automaattibussien pullonkaulana pidetyt sensoreiden hinnat ovat laskeneet merkittävästi, ja tämä suuntaus näyttää jatkuvan. Nykyisin käytössä olevissa automaattibusseissa sensoreista syntyvä kustannus on noin 30 000 euron suuruusluokkaa. Sensorikustannusten pienentyessä myös automaattisten ajoneuvojen hinnat laskevat. Kun palvelua tarjotaan automaattisilla busseilla, henkilökustannukset säilynevät aluksi
entisellään, mutta pidemmällä aikavälillä henkilöstökustannukset vähenevät erityisesti turvakuljettajien poistumisen myötä sekä etävalvojien työtehtävien
muuttuessa yhä enemmän rutiinitoimenpiteiksi.
Itsestään ajavat ajoneuvot ovat merkittävässä asemassa, kun mietitään tulevaisuuden liikennekäyttäytymistä. Joukkoliikennettä käytetään paljon työmatkoilla,
mutta toisaalta monet käyttävät työmatkoillaan mieluummin omaa autoa, jos se
on nopeampi. Joukkoliikenteen yksi suurimmista ratkaistavista ongelmista on ensimmäisen ja viimeisen kilometrin matka. Viimeisen kilometrin ongelmaa voidaan
ratkaista esimerkiksi kehittämällä runkolinjojen ympärille automaattisten pikkubussien liityntäliikenneverkko.
Liikenteen turvallisuuden uskotaan paranevan liikenteen automatisaation myötä
inhimillisten virheiden vähenemisen myötä. Suurin osa liikenneonnettomuuksista
aiheutuu nykyisin tienkäyttäjien toiminnasta, ja tähän automaatio voi tuoda parannusta.
Kansainvälisen joukkoliikenneliiton UITP:n (ransk. Union internationale des
transports publics) tekemän tutkimuksen mukaan automaattiset ajoneuvot palvelevat parhaiten joukkoliikenneverkostoa silloin, kun ne integroidaan osaksi jo
olemassa olevaa joukkoliikennekokonaisuutta. Integrointi luo joustavamman, vakaamman sekä kestävämmän pohjan toiminnalle ja kasvattaa merkittävästi joukkoliikenteen saatavuutta. Liikkumisen joustavuus kasvaa ihmisillä, joilla ei ole
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omaa autoa käytössään. Joukkoliikenteen tehokkuusaste nousee, kun isot ja pienet ajoneuvot muodostavat yhdessä saumattoman kokonaisuuden. Tehokas liikennejärjestelmä alentaa huomattavasti liikkumisen kilometrikustannuksia niin
palvelun tuottajalla kuin loppukäyttäjälläkin. Tätä asiaa tutkitaan ja kehitetään
UITP:n johdolla parhaillaan SHOW-hankkeessa.
Automaattiliikenteen pitäisi täydentää muita liikkumispalveluja, ei kilpailla niiden
kanssa. Automaattisten autojen kilpailu perinteisen joukkoliikenteen kanssa kasvattaisi todennäköisesti ajoneuvojen kokonaismäärää liikenteessä, mikä lisäisi
ruuhkaa. Kilpailuasetelma saattaa aiheuttaa ongelmia lisätessään liikenteessä
olevien liikennevälineiden määrää ja liikkumisen tehottomuutta. Automaattiliikenteen kilpaillessa muun joukkoliikenteen kanssa saattaa käydä niin, että muiden joukkoliikennevälineiden käyttöaste laskee. Käyttöasteen lasku ja liikkumisen tehottomuus lisäävät kustannuksia etenkin pitkällä aikavälillä.
Kustannukset syntyvät kuljettajien poistumisen myötä enemmän etävalvonnasta, vaikka kenttähenkilöstöäkin toki vielä tarvitaan. Tässä automaatio aiheuttaa kustannuksia, joita pikkubussiliikenteessä ei ole. Suunniteltaessa ns. ensimmäisen ja viimeisen kilometrin ajoreittiä saattaa tulla tarve fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin muutoksiin. Muutoksia voidaan joutua tekemään katu- ja
tieinfraan, pysäköintiratkaisuihin, liikennevaloihin, liikennemerkkeihin tai latauspaikkoihin. Ohjauskeskuksen ja valvontalaitteiston kustannukset riippuvat kaluston määrästä sekä siitä, kuinka monta valvojaa tai ohjaajaa ohjauskeskuksessa
toimii. Automaattiajoneuvoja huolletaan ja korjataan, kuten mitä tahansa ajoneuvoja. On kuitenkin huomattava, että automatiikasta ja sensoreista aiheutuu
myös kustannuksia. Lisäkustannuksia syntyy myös palvelun suunnittelusta ja
pystyttämisestä, turvallisuussuunnitelman laadinnasta sekä ratkaisun testauksesta ennen käyttöönottoa.
Laineen mukaan yhtä oikeaa ennustetta on vaikea antaa, mutta melkoisen varmaa on, että joukkoliikenteen nykyinen kustannusrakenne muuttuu tulevaisuudessa. Kaluston kilometrikustannukset riippuvat tarvittavasta akkuratkaisuista.
Myös latausasemien kustannukset täytyy ottaa huomioon. Automaattibussin
huoltokustannukset ovat myös hiukan alemmat kuin kuljettajan ajaman sähköbussiin.
Etäohjauskeskuksen laitteistokustannukset ovat muihin kustannuksiin verrattuna
pienet. Laitteistojen lisäksi kustannuksiin on laskettava mukaan eri ohjelmistojen
vuotuiset lisenssimaksut. Laitteiden ja ohjelmien vuosikustannus lienee kymmeniä tuhansia euroja. Alkuvaiheessa henkilökustannukset säilyvät nykyisellään,
sillä automaattibusseissa tarvitaan opasta tai turvakuljettajaa, joka neuvoo matkustajia, kerää matkustajilta palautetta ja puuttuu ajoneuvon ajamiseen tarvittaessa. Bussien seurantaan ja etähallintaan tarvitaan henkilöstöä. Voidaan kuvitella, että ainakin osa bussinkuljettajista voi siirtyä ohjauskeskukseen.
Teknologian kehittymisen myötä kalustokustannukset laskevat pidemmällä aikavälillä. Nykypäivänä erityisesti sensoriteknologia aiheuttaa ongelmia. Pöly ja epäpuhtaudet ovat aiheuttaneet kokeiluissa ja piloteissa yksittäisiä ongelmia, kun
lasersensoreiden avulla ei ole pystytty havaitsemaan ympäristöä kunnolla.
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Myös talviolot edellyttävät myös automaattibussien kehitystyötä, jota Suomessa
onkin tehty. Sääolot täytyy ottaa huomioon myös akkuratkaisuissa. Lämpimissä
oloissa ilmastointi lyhentää ajoneuvon toiminta-aikaa virrankulutuksen kasvun
myötä. Kylmällä säällä taas lisälämmitys aiheuttaa kustannuksia, jotka täytyy
ottaa huomioon. Aiemmin on esiintynyt ongelmia mm. videokuvan välittämisen
nopeudessa 4G-teknologialla autosta etäohjauskeskukseen. 5G tuo tähän jatkossa luotettavamman ja huomattavasti nopeamman ratkaisun.
Euroopan parlamentti listasi vuonna 2019 automaattisen ajamisen hyötyjä ja
haasteita [31]. Automaattisessa ajamisessa tunnistettiin seuraavat haasteet:


Tieturvallisuus: Koska automaattiset ajoneuvot jakavat tien ihmisen ohjaamien ajoneuvojen, jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden kanssa, turvallisuus- ja liikennesäännöt täytyy yhdenmukaistaa EU:ssa.



Vastuu vahingoista: Kun vastuu ajoneuvon kuljettamisesta siirtyy ihmiseltä teknologialle, on EU:n nykyisiä vahingonkorvaussäännöksiä päivitettävä sekä selvennettävä, kuka on vastuussa onnettomuuden tapahtuessa
– kuljettaja vai valmistaja?



Tiedonkäsittely: EU:n tietosuojasäännöt koskevat myös automaattisia ajoneuvoja, mutta vielä ei ole ryhdytty erityisiin toimiin tietoturvallisuuden
takaamiseksi tai automaattisten ajoneuvojen suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä.



Eettiset kysymykset: Automaattisten ajoneuvojen on kunnioitettava ihmisarvoa ja valinnanvapautta. EU:ssa hahmotellaan parhaillaan sääntöjä tekoälylle, mutta erilliset normit itseohjautuville kulkuneuvoille voivat olla
tarpeen.



Infrastruktuuri: Teknologian ja automaattiseen ajoon vaadittavan infrastruktuurin kehittämiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja tutkimukseen ja innovaatioihin.

Teknologia kehittyy nopeasti, ja Euroopan parlamentin mukaan EU:ssa tehdään
töitä yhteisten sääntöjen takaamiseksi.

3

Automaattisen joukkoliikenteen tekniset vaatimukset ja mahdollisuudet

3.1

Automaattisen liikenteen SAE-tasot
Automaattiajamisessa ajoneuvot luokitellaan yleensä kuuteen eri luokkaan niiden automaation määrän ja tason perusteella. Mitä korkeammasta tasosta puhutaan, sitä suuremmat vaatimukset ajoneuvon toiminnassa on myös ajoneuvon tekniikalle sekä tiedonsiirrolle.
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Autoalan standardisointijärjestö SAE International (engl. Society of Automotive
Engineers) on määritellyt automaation eri tasot (SAE-tasot), joiden vuonna 2021
päivitetty versio on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1: Automaattiajamisen eri tasot.
Tasojen 0–2 käyttötapauksissa valinnan ohjaustoimenpiteistä tekee joko ajoneuvo itsenäisesti tai ajoneuvon kuljettaja. Kuljettaja voi kuitenkin hyödyntää
ajoneuvokohtaisia tukijärjestelmiä ajamisessaan, mutta järjestelmät ovat itsenäisiä sekä ajoneuvokohtaisia, eivätkä vaadi tiedonsiirtoyhteyttä ajoneuvon ulkopuolelle toimiakseen.
Tasoilla 3–5 järjestelmät perustuvat itsenäisten automatisoitujen toimintojen
lisäksi myös ympäristön havainnointiin sekä muista ajoneuvoista kerättyyn dataan. Tasolla 3 ajoneuvon ei ole määritetty ajavan dynaamisesti, joten sen ei
tarvitse olla yhteydessä muihin järjestelmiin. Tasoilla 4 ja 5 yhteydet muihin
järjestelmiin ovat kuitenkin tarpeellisia. Ajoneuvojen väliset yhteydet (engl. vehicle-to-vehicle, V2V) sekä ajoneuvoista mihin tahansa muualle toimivat yhteydet (engl. vehicle-to-everything, V2X) perustuvat kahteen tiedonsiirtoteknologioita käsittelevään kilpailevaan standardiin ITS-G5 ja C-V2X.
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n vuonna 2015 teettämässä tutkimuksessa
ajoneuvot on luokiteltu seuraavan listauksen määritysten mukaisesti kuuteen
SAE-luokittelun tasoon ajoneuvon automaation määrän ja toiminnan mukaan
[1].


Taso 0: Ei automaatiota. Ihminen tekee kaikki ajotehtävät.
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Taso 1: Kuljettajan tuki ja ajotilannekohtaisia kuljettajan tukijärjestelmiä, jotka liittyvät ohjaamiseen, kiihdyttämiseen tai jarruttamiseen.
Ihminen vastaa kaikista muista dynaamisen ajotehtävän osista.



Taso 2: Osittainen automaatio. Yksi tai useampi kuljettajan tukijärjestelmä kattaa ohjaamisen sekä kiihdyttämisen ja jarruttamisen ajoympäristön tilan perusteella. Ihminen vastaa kaikista dynaamisen ajotehtävän osista.



Taso 3: Ehdollinen automaatio. Ajotilannekohtainen automaattiajojärjestelmä kattaa kaikki dynaamisen ajotehtävän osa-alueet. Ihmisen
täytyy kuitenkin ottaa auto hallintaansa, kun järjestelmä niin pyytää.



Taso 4: Korkea automaatio. Ajotilannekohtainen automaattiajojärjestelmä kattaa kaikki dynaamisen ajotehtävän osa-alueet myös silloin,
kun ihminen ei ota autoa hallintaansa, vaikka järjestelmä niin pyytää.
Tällöin järjestelmä ohjaa auton hallitusti tien sivuun ja pysäyttää sen.



Taso 5: Täysi automaatio. Kaiken kattava automaattiajojärjestelmä,
joka kattaa kaikki dynaamisen ajotehtävän osa-alueet kaikissa tie- ja
ympäristöolosuhteissa.

Eri SAE-tasoilla hyödynnettävät tekniset ratkaisut
SAE-tasoilla erilaisten teknisten ratkaisuiden osuus ajoneuvojen toiminnasta
kasvaa samassa suhteessa ajoneuvon automaattisuuden kanssa. Kaikilla SAEtasoilla ajoneuvojen itsenäinen toiminta perustuu ajoneuvoon asennettuihin
sensoreihin, kameroihin ja tutkiin. Ajoneuvot tarkkailevat jatkuvasti ympäristöään sekä keräävät ja analysoivat tietoa suoriutuakseen liikenteessä turvallisesti
ja huomioidakseen muun liikenteen. Kuvassa 2 on esitetty automaattiajoneuvon
tyypillisimmät sensorit.
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Kuva 2: Tyypilliset sensorit automaattisissa ajoneuvoissa.
Langattoman tiedonsiirto ajoneuvosta ympäristöön ja ympäristöstä ajoneuvoon
tulee osaksi automaattisten ajoneuvojen ratkaisuja SAE-tasoilla 4 ja 5, mutta
osin myös tasolla 3. Tason 3 ajoneuvot eivät tarvitse langattomia yhteyksiä toimiakseen, vaikka kuljettaja voikin hyödyntää ajamisessaan esimerkiksi liikenteen
sujuvuus- ja häiriötietoja. Tason 3 ajoneuvossa täytyy olla kuljettaja mukana,
sillä tason 3 ajoneuvo ei välttämättä selviä kaikista liikenteessä ilmenevistä erityistilanteista, vaan kuljettajaa tarvitaan puuttumaan mahdollisiin häiriö- tai vaaratilanteisiin.
Tason 4 ajoneuvot ovat automaattisempia kuin tason 3 ajoneuvot, eikä niiden
kuljettajan tarvitse puuttua ajamiseen. Asiantuntijoiden mukaan myös tasojen 4
ja 5 automaattisten ajoneuvojen täytyy toimia itsenäisesti ilman riippuvuutta
matkaviestinverkoista, mutta osa niiden automaattisen ajamisen ominaisuuksista
voidaan kuitenkin toteuttaa langattomia yhteyksiä hyödyntämällä. Langattomien
yhteyksien avulla ajoneuvoille voidaan esimerkiksi kertoa edessä olevasta onnettomuudesta tai äkillisesti muuttuvista sääolosuhteista. Tason 4 ajoneuvot kykenevät siis täysin itsenäiseen ajamiseen esimerkiksi tietyillä maantieteellisesti rajatuilla alueilla sekä myös muun liikenteen seassa. Mikäli häiriö- tai vaaratilanne
syntyy, ajoneuvon täytyy pystyä ohjaamaan itsensä itsenäisesti tien sivuun. Tason 4 ajoneuvojen täytyy myös olla varustettu etäohjauksella. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että ajoneuvoa voidaan ohjata valvomosta käsin esimerkiksi matkaviestinverkon kautta annettujen komentojen avulla. Samalla matkaviestinverkkoa voidaan käyttää myös videokuvan välittämiseen ajoneuvon ympäristöstä ja
sisältä valvontakeskukseen. Yksittäisiä reittitietoja ja ohjauskomentoja voidaan
välittää jo nykyisen 4G-verkon avulla, mutta julkisia matkaviestinverkkoja
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hyödynnettäessä täytyy tunnistaa myös mahdollisista katvealueista tai verkon
ruuhkasta aiheutuvat tiedonsiirron ongelmat.
Taso 5 on SAE-luokittelun korkein taso, jolla ajoneuvot toimivat täysin itsenäisesti eivätkä ne tarvitse toimintaansa ulkoisia yhteyksiä. Langattomien yhteyksien voidaan kuitenkin todeta olevan tarpeen turvallisemman toiminnan vuoksi.
Muista ajoneuvoista ja infrasta saatujen ympäristöä koskevien tietojen avulla
myös tason 5 ajoneuvo saa lisätietoa tukemaan ajotoimintaa. Esimerkiksi edellä
olevan ajoneuvon eteen hypännyt eläin voi aiheuttaa edessä ajavan ajoneuvon
äkkijarrutuksen, ja kun tämä tieto saadaan nopeasti välitettyä perässä tulevalle
ajoneuvolle, voidaan peräänajo välttää. Samoin tiedon välittyessä lähestyville
ajoneuvoille vaaratilannetta lähestyvät ajoneuvot voivat suhteuttaa ajonopeutta
tilanteeseen sopivaksi jo etukäteen. Tason 5 ajoneuvojen oletetaan saapuvan
markkinoille noin 10–15 vuoden kuluessa, vaikka jotkin autovalmistajat ovat esittäneet optimistisempia aikatauluja.
SAE- tasojen määrittely ei ota kantaa käytettävään tiedonsiirtotekniikkaan
tai -standardiin, vaan se määrittelee vain ajoneuvojen automaattisuuden tason.

3.2

Automaattisten bussien tekninen kehityspolku
Ensimmäiset automaattiset ajoneuvot
Automaattiseen ajamiseen tähtääviä ja ajoa avustavia toimintoja on kehitetty
ajoneuvoihin jo useiden vuosikymmenten ajan. Esimerkkinä ensimmäisistä automaattiseen ajamiseen kykenevistä ajoneuvoista voidaan mainita Euroopassa
1990-luvulla toteutetun Prometheus-yhteisprojektin VaMP- ja VITA-2-ajoneuvot,
jotka pystyivät kulkemaan itsenäisesti pitkiäkin matkoja moottoritiellä ruuhkassa
muun muassa konenäön avulla. Ajoneuvot olivat muokattuja Mercedes-Benz 500
SEL -henkilöautoja. Teknisesti kyseiset automaattisen ajamisen ominaisuudet
vaativat 1990-luvun tietokoneiden suorituskykyyn suhteutettuna valtavan laskentatehon. Useiden eri kameroiden tuottamat kuvat analysoitiin ajoneuvon sisälle asennettujen tietokoneiden avulla, ja ohjauskomennot perustuivat erilaisten
laskenta-algoritmien tuloksiin.
Tietotekninen kehitys on vienyt useaa automaattisen ajamisen teknistä sovellusta eteenpäin. Laskentatehon kehittyminen on ollut merkittävää, ja tietokoneet
kykenevät suorittamaan useita eri algoritmeja hyvin lyhyessä ajassa. Laskentatehon kasvu on osaltaan mahdollistanut entistä monimutkaisempien signaalinkäsittelyalgoritmien käytön ja nopeamman kuva-analysoinnin kuin aikaisemmin.
Teknisiä mahdollisuuksia on tuonut lisää myös kamera- ja sensoriteknologian kuten LiDAR-teknologian kehittyminen. Myös radioteknologian kehitys on tuonut
mukanaan mahdollisuuksia yhdistää eri laitteita toisiinsa langattomasti niin lyhyillä kuin pitkilläkin matkoilla.
Vaikka tekniikka mahdollistaisi jo infraan tukeutuvien järjestelmien laajemman
käytön, nykyiset automaattiset ajoneuvot perustuvat pääosin samaan toimintamalliin kuin esimerkiksi VaMP-ajoneuvo. Toimintafilosofiana on, että ajoneuvon
täytyy kyetä suoriutumaan liikenteessä itsenäisesti. Samalla tämä tarkoittaa,
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että ajoneuvon toiminta ei ole riippuvaista ympärillä olevasta digitaalisesta infrasta tai sen tuottamasta datasta. Kyseistä toimintafilosofiaa käyttävät automaattisen ajamisen sovellusten kehittämisessä esimerkiksi Sensible 4 ja Tesla.
Sensible 4:n haastattelun mukaan suurin osa alalla toimivista automaattisia ajoneuvoja kehittävistä toimijoista toimii tällä hetkellä saman periaatteen mukaisesti.

Suuremman matkustajamäärän automaattibussit
Automaattisten ajoneuvojen ja samalla myös automaattisen joukkoliikenteen välineiden ja infrastruktuurin kehitystyön ja tutkimusten investoinnit kasvavat.
Suurin osa automaattisten joukkoliikennevälineiden testiajoneuvoista on ollut
pienemmän kokoluokan sukkulabusseja, joilla voidaan kuljettaa noin 12 henkilöä
kerrallaan. Sukkulabussien pilottikokeiluissa on ollut mukana turvakuljettaja,
joka voi ratkaista häiriötilanteet tai puuttua ajoneuvon toimintaan turvallisuuden
takaamiseksi. Esimerkiksi Espanjan Málagan kokeilun testikäytössä oleva täysimittainen Irizarin automaattinen bussi on 12 metriä pitkä ja pystyy kuljettamaan
60 henkilöä. Bussi on testikäytössä sataman ja Málagan keskustan välisessä
joukkoliikenteessä. Bussi on kehitetty AutoMOST-projektissa yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa. Bussissa on hyödynnetty LiDAR-sensoreita, tutkasensoreita, GPS-navigointia ja videokameroita, joiden lisäksi ajoneuvosta on yhteys
valvomoon seurantaa varten. Ajoneuvo myös viestii liikennevalojen kanssa. Matkaviestinverkon yhteytenä käytetään 5G-yhteyttä. Vaikka bussista on yhteys valvomoon matkaviestinverkon kautta, bussi luokitellaan SAE-tasoltaan luokan 3
ajoneuvoksi. Tämä tarkoittaa siis sitä, että häiriö- tai vaaratilanteen sattuessa
turvakuljettajan täytyy ottaa bussi hallintaansa. [32] [33] [34]
Vastaavia suuremman kokoluokan automaattibusseja ovat kehittäneet esimerkiksi Karsan Turkissa [35] ja Baidu Kiinassa [36]. Toisin kuin Irizarin automaattibussit, Karsanin ja Baidun ratkaisut ovat luokitukseltaan SAE-tason 4 ajoneuvoja. Karsanin valmistama bussi pystyy kuljettamaan 52 matkustajaa ja Baidun
bussi 19 matkustajaa.
Useimmissa automaattibussien testeissä ja koekäytöissä on hyödynnetty 5Gverkkoja valvomon ja ajoneuvon väliseen yhteyteen. Esimerkiksi Málagassa testikäytössä oleva Irizarin automaattibussi sekä Kiinassa Chongqingin alueella testikäytössä oleva Baidun automaattibussi viestivät valvomoon 5G-verkon välityksellä. 5G-verkkoaa ja sen käyttöä automaattisen ajamisen palveluissa testataan
laajemmin esimerkiksi 5G-MOBIX-hankkeessa, jossa yksi testialue on Espoon
Otaniemessä. Asiantuntijoiden mukaan 5G-MOBIX-hankkeessa 5G-verkkoihin
tehdään erilaisia automaattisten ajoneuvojen palveluita koskevia stressitestejä.
Viestintäverkoista ja niiden hyödyntämisestä kerrotaan myöhemmissä luvuissa.

Viestintäteknologiat automaattisissa ajoneuvoissa ja infrassa
Langattomien viestintätekniikoiden viipeet ja tiedonsiirtokapasiteetit ovat kehittyneet jo osittain riittäviksi, mutta toistaiseksi niitä hyödynnetään automaattisten
ajoneuvojen toiminnassa vähän. Tähän on suurilta osin vaikuttanut standardoi-
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dun ja de vakiintuneen teknisen ratkaisun sekä kyseiseen ratkaisuun vaadittavan
infrastruktuurin puuttuminen. Toisaalta ajoneuvon itsenäisen toimintamallin filosofiaa tukevat myös mahdolliset ulkoisesta infrastruktuurista aiheutuvat ongelmatilanteet, kuten matkaviestinverkon katvealueet tai liian pitkä etäisyys tienvarsiyksikköön. Toistaiseksi Suomessa ja kansaisvälisestikin toteutetuissa automaattisten ajoneuvojen pilottikokeiluissa on keskitytty enemmän tutkimaan ja
kehittämään pääsääntöisesti ajoneuvon toimintaa erilaisissa liikennetilanteissa
kuin infran kanssa tapahtuvaa viestintää. On kuitenkin tiedossa, että ajoneuvon
ja infran välisiä langattomia yhteyksiä tarvitaan jatkossa jo pelkästään ajoneuvon
toiminnan sekä matkustajien turvallisuuden varmistamiseksi.
Vaikka automaattisten bussien ja samalla myös useimpien automaattisten ajoneuvojen toimintafilosofia perustuu paikalliseen ajoneuvossa tapahtuvan havainnointiin ja prosessointiin, automaattiajamisessa voidaan jatkossa hyödyntää
myös ympäristöstä ja muista ajoneuvoista saatavaa tietoa. Automaattinen ajoneuvo voi ennakoida kauempana edessä olevia tilanteita vain, jos se saa tiedon
niistä etukäteen. Liikkuva automaattinen ajoneuvo tarvitsee siis toimintavarman
langattoman yhteyden sekä ympäristöön että muihin ajoneuvoihin. Langattomia
yhteyksiä on ollut jo pitkään erilaisiin käyttötarkoituksiin, mutta automaattista
ajamista koskevien käyttötapausten reaaliaikaisuus- sekä luotettavuusvaatimukset aiheuttavat ongelmia langattomille tiedonsiirtotekniikoille. Langattomat tiedonsiirtoyhteydet perustuvat kantoaaltojen käyttöön tietyillä taajuusalueilla.
Siksi langattomien yhteyksien laatuun vaikuttavat teknisten rajoitteiden lisäksi
myös ympäristöstä aiheutuvat erilaiset häiriöitä aiheuttavat seikat sekä jatkuvasti muuttuvat olot, kuten sade ja erilaiset maastonmuodot tai esteet.
Tällä hetkellä langattomaan tiedonsiirtoon käytetään kahteen eri standardiin perustuvia yhteyksiä. Matkaviestinverkkoja suoraan hyödyntävä standardi hyötyy
5G-verkkosukupolven ominaisuuksista. 5G parantaa edelliseen 4G-verkkosukupolveen verrattuna merkittävästi yhteyksien kapasiteettia, luotettavuutta sekä
viivettä. 5G-yhteyden voidaan teoriassa olettaa edistävän automaattisten ajoneuvojen kehittymistä tuomalla kokonaisuuteen mukaan tehokkaan langattoman
verkon, jonka avulla useita automaattisen ajamisen yhteysongelmia saadaan ratkaistua.

3.3

Langaton tiedonsiirto automaattisessa liikenteessä
Automaattisten ajoneuvojen erilaisten toimintojen ja turvallisuusratkaisujen lisääntyessä kasvavat myös tiedonsiirtotekniset vaatimukset. Yleisesti automaattisten ajoneuvojen etähallinta ja -seuranta hyötyvät jatkossa suuremman tiedonsiirtokapasiteetin ja pienemmän viipeen 5G-matkaviestinverkoista.
Tällä hetkellä automaattisten ajoneuvojen langattomaan tiedonsiirtoon on kaksi
osin kilpailevaa teknologiastandardia: ITS-G5 ja C-V2X. Molemmat standardit perustuvat jo olemassa oleviin standardeihin sekä yhteysteknologioihin ja molempiin viitataan usein myös teknologioina sekä yhteysmenetelminä. Tässä raportissa näitä kuvataan standardeina. ITS-G5 on Euroopassa hyväksytyn aseman
saavuttanut standardi, joka pohjautuu IEEE 802.11p -Wi-Fi-protokollaan.
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Kiinassa ja Yhdysvalloissa taas ensisijaiseksi standardiksi on noussut C-V2X, joka
perustuu matkaviestinverkkojen hyödyntämiseen. C-V2X-teknologian laajempaa
käyttöä tukevat useat autovalmistajat sekä teknologiayritykset kuten BMW,
Daimler, Ford, Ericsson, Vodafone, Huawei, Intel, Qualcomm ja Samsung. Kahden kilpailevan teknologian ja eri osapuolten asettuminen eri teknologioiden
taakse on nostattanut huolta automaattisten ajoneuvojen alan kehittymisestä ja
yleistymisestä. [37]
ITS-G5

C-V2X

Hyödynnettävä yhteysteknologia tai
-standardi

IEEE 802.11p

4G tai 5G

Tiedonsiirtonopeus

3–27 Mbit/s

0–1 Gbit/s

Langattoman signaalin kantama

500–1 000 m

yli 1 km

Lyhyen kantaman viestintä (alle 1 km)

Kyllä

Kyllä

Pitkän kantaman viestintä (yli 1 km)

Ei

Kyllä

Taulukko 1: ITS-G5- ja C-V2X-standardien teknisiä ominaisuuksia [38].

ITS-G5
ITS-G5 on eurooppalaisen telealan standardoimisjärjestö ETSI:n (engl. European
Telecommunications Standards Institute) standardoima tiedonsiirtoteknologia
verkottuneiden ajoneuvojen lyhyen kantaman langattomaan tiedonsiirtoon. ITSG5 perustuu Wi-Fi-standardiin (802.11p), ja Euroopassa sen käyttöön on allokoitu 5,85–5,925 gigahertsin taajuusalue. ITS-G5:tä vastaava teknologia on olemassa myös Yhdysvalloissa, jossa sitä kutsutaan nimellä WAVE (engl. Wireless
Access for Vehicular Environments). Yhdysvalloissa WAVE-teknologiaa hyödyntävien laitteiden tiedonsiirtoon on allokoitu 5,86–5,92 gigahertsin taajuusalue.
ITS-G5 mahdollistaa suoran ajoneuvojen välisen kommunikoinnin (V2V) sekä
ympäristöön tapahtuvan kommunikoinnin tienvarsiyksiköiden eli RSU-yksiköiden
avulla. Infraan sijoitetut muut laitteet voivat olla myös yhteydessä RSU-yksikköön. RSU-yksiköt kytketään verkkoon, jolloin tietoa voidaan siirtää RSU-yksiköiden kautta ajoneuvoille myös esimerkiksi liikenteenhallinnan palvelimilta tai
automaattisten ajoneuvojen valvomosta. Kuva 3 havainnollistaa tätä toimintaa.
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Kuva 3: ITS-G5 standardin mahdollistavien yhteyksien tiedonsiirtorajapinnan kuvaus [39].
ETSI on määrittänyt ITS-G5 standardin taajuusalueen jaettavaksi kahdeksaan
rinnakkaiseen 10 MHz:n kaistanleveydellä toimivaan kanavaan. Standardin mukaan yhden kanavan teoreettinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee välillä 3–27 Mbit/s
käytettävän modulaatiotekniikan mukaan. [40] Käytännössä tämä tarkoittaa,
että ITS-G5 soveltuu tiedonsiirtokapasiteetiltaan parhaiten vähäisempää tiedonsiirtokapasiteettia vaativien eli pienikokoisten datapakettien tiedonsiirtoon. Käytettävä taajuusalue vaikuttaa merkittävästi myös signaalin kantamaan.
5,9 GHz:n taajuutta hyödyntävän kantoaallon signaalin kantama on parhaimmillaan noin 500–1 000 m. ITS-G5 soveltuu signaalin kantaman takia parhaiten tiheästi asutetuille taajama-alueille, sillä infraan kohdistuvaa älykkään liikenteenohjauksen viestintää varten (V2I) näille alueille voi olla kustannustehokasta
rakentaa myös tienvarsiyksiköitä muun infrastruktuurin rakentamisen yhteydessä. RSU-yksiköiden kautta yhteys keskitettyyn hallintaan voidaan toteuttaa
muiden tiedonsiirtokanavien, kuten valokuidun tai matkaviestinverkon avulla.
ITS-G5:een perustuva toteutusratkaisu vaatisi älykkäiden tienvarsiyksiköiden
asentamista riittävän tiheästi teiden varsille, jotta ajoneuvot saavat yhteyden
esimerkiksi valvomoon. Käytännössä tämä tarkoittaisi laajoja ja suuria investointeja vaativaa infrarakentamista erityisesti taajamien ulkopuolella, jossa kiinteää
tietoliikenneinfraa sekä muita infrarakentamisen yhteishankkeita on huomattavasti vähemmän kuin tiheästi asutuilla alueilla.

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

37 / 87
Automaattisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä

C-V2X
C-V2X (engl. Cellular Vehicle-to-Everything) on kahta viestintärajapintaa hyödyntävä langattoman yhteyden tiedonsiirtoteknologia. Teknologia mahdollistaa
ajoneuvojen välisen suoran kommunikoinnin sekä matkaviestinverkon kautta tapahtuvan viestinnän toisiin ajoneuvoihin tai automaattista ajamista tukeviin pilvipalveluihin. C-V2X:n avulla ajoneuvot voivat viestiä kahta eri protokollaa hyödyntäen, joko lyhyen kantaman PC5-protokollan avulla tai pitkän kantaman Uuprotokollan avulla (kuva 4). PC5-protokolla on suunniteltu lyhyen kantaman viestintään (alle 1 km). Uu-protokollan avulla voidaan viestiä niin kauas kuin matkaviestinverkko teknisesti mahdollistaa. Yhteyden kantama on siis riippuvainen esimerkiksi käytettävästä matkaviestinverkon taajuusalueesta ja signaalin kantamasta, johon vaikuttavat useat eri asiat, kuten maastonmuodot, sääolot sekä
muut signaalin tiellä olevat esteet. [41]

Kuva 4: C-V2X-standardin tiedonsiirtorajapinnat [39].
PC5-protokolla toimii ITS-G5-protokollan tavoin ITS:n käyttöön varatulla
5,9 GHz:n taajuudella ja sillä on vastaava alle 1 km:n signaalin kantama. PC5 ei
vaadi toimiakseen yhteyttä matkaviestinverkkoon, vaan se voi viestiä myös suoraan muiden ajoneuvojen tai infraan asennettujen älykkääseen liikenneinfraan
kuuluvien laitteiden, kuten älykkäiden liikennevalojen kanssa.
Uu-protokolla hyödyntää viestintään matkaviestinverkkojen infraa eli tukiasemia.
Uu-protokollan kantama riippuu siis radioverkkoteknisistä ominaisuuksista, kuten
käytössä olevan mobiiliverkon teknologiasta ja käytössä olevasta taajuusalueesta. Uu-protokolla toimii sekä 4G- että 5G-verkoissa, ja toistaiseksi vähäisen
5G-verkkoinfran vuoksi C-V2X-teknologiasta käytetäänkin tällä hetkellä usein
termiä LTE-V2X. Yleisesti voidaan sanoa C-V2X-teknologian olevan teknisesti tulevaisuuden kannalta kestävämpi ratkaisu, sillä matkaviestinverkkojen ja niiden
ominaisuuksien kehittyminen edistää myös C-V2X:n avulla toteuttavien
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palveluiden kehittymistä. Uu-protokolla on lisäksi yhteensopiva edellisten verkkosukupolvien kanssa myös tulevaisuudessa. Uu-protokollan täysi hyödyntäminen ja sen tehokas käyttöönotto vaatinee kuitenkin nykyisen tukiasemaverkoston
laajentamista ja tiheästi asutuilla alueilla tiiviimpää rakentamista, jotta kapasiteetti ja toimivuus voidaan varmistaa.

Eri standardit yhdistävä hybridimalli
C-Roads Platform on Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä eurooppalaisten tielaitosten ja -operaattoreiden yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on harmonisoida C-ITS-palveluita EU:ssa. C-Roads Platformin näkemys ratkaisuksi on eri
standardien välinen 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:een perustuvaa tekniikkaa tai vaihtoehtoisesti C-V2X:n PC5-protokollaa
hyödyntävää tekniikkaa (kuva 5). Ongelmaksi hybridimallissa osoittautuu se, että
C-V2X PC5 ja ITS-G5 -tekniikkaan perustuvat laitteet eivät pysty suoraan viestintään keskenään. C-Roads Platformin näkemys on, että yhteensovittaminen on
ratkaistava, jotta teiden ylläpidosta vastaavat tahot eivät joudu rakentamaan
kahden eri tekniikan laitteita turvallisen ja toimivan ratkaisun saavuttamiseksi
[42].

Kuva 5: ITS-G5:n ja C-V2X:n yhdistävä hybridimallin kuvaus, jossa lyhyen kantaman viestintään hyödynnetään molempia standardeja [39].
Hybridimallin avulla voidaan hyödyntää molempien eri teknologioiden parhaita
puolia mm. niiden teknisten ominaisuuksien osalta. Esimerkiksi matkaviestinverkon ruuhkaantuessa ajoneuvot voivat välittää tietoa suoraan toisilleen edelleen
kahta lyhyen kantaman teknologiastandardin viestintäprotokollaa hyödyntämällä. Tämä edistäisi toimivuuden ohella myös liikenteen turvallisuutta. Hybridimalli
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antaisi myös automaattisten ajoneuvojen valmistajille mahdollisuuden hyödyntää
vapaammin parhaaksi kokemaansa teknologiaa omissa ratkaisuissaan.
Hybridimallin hyötyjä ovat erilaisten teknisten hyötyjen lisäksi myös eri tekniikoiden infrarakentamiseen kohdistuvat kustannukset sekä tekniikoiden kehittäminen. Hybridimallin avulla infraan rakennettavia tienvarsiyksiköitä vaativaa ITSG5-teknologiaa voitaisiin toteuttaa niillä alueilla, joissa niiden rakentaminen on
kustannustehokasta muun infrarakentamisen ohella. Samalla liikenteen palveluiden aiheuttama kuormitus matkaviestinverkoille pienenee näillä alueilla. Vastaavasti pitkälle kantavia matkaviestinverkkoja voitaisiin hyödyntää harvaan asutuilla alueilla sekä yleisesti taajamien ulkopuolella, missä liikenteenkin kapasiteetin tarve on pienempi.
Hybridimallit voivat antaa myös lopulta tekniikoita hyödyntäville vaihtoehdon
sekä mahdollisuuden kilpailuttaa käyttöönsä paras ratkaisu. C-V2X-standardin
julkisia matkaviestinverkkoja hyödyntäviä yhteyksiä käytettäessä on huomioitava myös liittymistä tai datapalveluista koituvat kustannukset, kun taas ITSG5:n pohjautuessa Wi-Fi-protokollaan, ei varsinaisesta datayhteydestä koidu
kustannuksia loppukäyttäjälle.
Älykkäässä liikenteessä käytettävien langattomien tiedonsiirtoteknologioiden selkeät linjaukset ovat toistaiseksi Euroopan tasolla epäselviä. Liikennekäyttöön varattu taajuus (5,9 GHz) riittää nykyisen näkemyksen mukaan tiedonsiirtokapasiteetiltaan älykkään liikenteen lähitulevaisuuden tarpeisiin. Euroopassa käytettävää teknologiastandardia koskevissa keskusteluissa Suomen valtio on ottanut
teknologianeutraalin kannan ja samaa keskeistä kysymystä on pohdittu Euroopan
neuvostossa, kun vuonna 2019 neuvosto äänesti Euroopan Komission asetusta
vastaan, jossa ITS-G5 standardi määritettiin ainoaksi viestintästandardiksi. Neuvoston äänestyksen seurauksista ei ole vielä saatu virallista tietoa, mutta yhtenä
vaihtoehtona on nähty asetuksen avaaminen uudelleen. [43]

Automaattisten ajoneuvojen tiedonsiirron arkkitehtuuri
Alalla toimivat kaksi kilpailevaa teknologiaa koskevat automaattisten ajoneuvojen osalta vain langattoman tiedonsiirron ratkaisua. Molemmilla teknologioilla on
paljon samoja toiminteita ja yleinen älykkään liikenteen toimintamalli on perusperiaatteiltaan kummassakin teknologiassa hyvin vastaava. Kuvassa 6 on esitetty
yksinkertaistettu tiedonsiirtotekninen arkkitehtuurikuvaus älykkään liikenteen
ratkaisuihin.
Yhteisiä molempiin teknologioihin sopivia periaatteita ovat mm. viestintä eri osapuolten, kuten toisten ajoneuvojen sekä ympäristöön asennetun infran kanssa,
viestinvaihto haavoittuvien liikenteen käyttäjien kanssa (mm. jalankulkijat) sekä
yhteydet liikenteen ja ajoneuvojen valvontakeskukseen. Molemmissa teknologioissa ratkaisujen avulla pyritään toteuttamaan teknisesti toimiva, kattava ja turvallisuuden varmistava ratkaisu.
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Kuva 6: Älykkään liikenteen ratkaisujen yksinkertaistettu tiedonsiirtotekninen
arkkitehtuurikuvaus [44].
Merkittävimmät erot teknologioiden osalta tulevat suurimmaksi osin siitä, mitä
ne vaativat infralta toimiakseen, ja mitä niiden käyttöönotto vaatii älykkääseen
liikenteeseen liittyviltä osapuolilta, kuten ajoneuvovalmistajilta, liikenteen valvonnalta ja viranomaisilta liikenteen hallintaan ja turvallisuuteen liittyen. Teknologiavalinta tulee vaikuttamaan osaltaan myös siihen, mitä tekniikkaa hyödyntäviä erilaisia sensoreita, antureita ja kameroita tieliikenneinfraan tullaan asentamaan. Lisäksi merkittäviä eroja syntyy siitä, minkälaiset tarpeet kohdistuvat tekniikoiden hyödyntämisessä tie- ja tietoliikenneinfrassa. Digitaalisen ja fyysisen
infrastruktuurin vaatimuksia tarkastellaan seuraavassa luvussa tarkemmin.

3.4

Digitaalinen ja fyysinen infrastruktuuri
Digitaalinen ja fyysinen infrastruktuuri on automaattisessa joukkoliikenteessä ja
ajamisessa keskeisessä roolissa. Viestintäteknologiat ovat tärkeä osa digitaalisen
infrastruktuurin pohjaa ja sitä, miten ajoneuvot kommunikoivat. Digitaalinen infrastruktuuri on laaja käsite ja sen voidaan määritellä sisältävän kaiken digitaalisen tietojenkäsittelyn aina digitaalisista palveluista tietoliikenneyhteyksiin, datavarastoihin, sovelluksiin ja rajapintoihin.
Liikenne- ja viestintäministeriö on vuonna 2018 julkaissut ”Suomi tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi” -nimisen digitaalisen infrastruktuurin strategian vuodelle
2025. [45] Strategia asettaa Suomen tavoitteeksi kehittää digitaalista infrastruktuuria vähintään Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden mukaisesti. Tämä taas
tarkoittaa Euroopan komission vuodelle 2025 asettamien tavoitteiden mukaan
sitä, että eurooppalaisilla kotitalouksilla olisi sijainnista huolimatta mahdollisuus
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käyttää yhteyksiä, joiden nopeus on vähintään 100 Mbit/s, joka voidaan nostaa
yhteen gigabittiin sekunnissa.
Kyseisten tavoitteiden taustalla ovat yleisesti tiedonsiirtotarpeiden jatkuva
kasvu, mutta myös yksittäisissä aloissa tunnistettujen korostuneiden tarpeiden,
kuten liikenteen automaation ja uusien palvelujen kehityksessä esille nousseet
tarpeet.
Digitaalisen infrastruktuurin perustana on fyysinen infrastruktuuri. Samalla kun
automaattiset ajoneuvot asettavat vaatimuksia digitaaliselle infrastruktuurille,
vaikuttaa se myös fyysisen infrastruktuurin ratkaisuihin. Vastaavasti fyysiseen
infrastruktuuriin tehdyt ratkaisut vaikuttavat digitaalisen infrastruktuurin toteuttamiseen. Infrastruktuurien kehittämisen kannalta on tärkeää tunnistaa kokonaisuus ja valmistella ratkaisuja toteutettavaksi tämän perusteella.

Fyysinen infrastruktuuri perustana
Tietoliikenneverkkojen passiivi-infra
Automaattisten ajoneuvojen fyysisen infrastruktuurin osalta tulisi huomioida sekä
tieinfra että muu tiealueen läheisyydessä oleva maan päällä sekä alla oleva infrastruktuuri. Tietoverkkojen kohdalla fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin rajan ollessa häilyvä, voidaan tietoliikenneverkon passiivi-infra, kuten suojaputket
ja valokuitukaapelit luokitella fyysiseen infrastruktuuriin kuuluviksi. Kyseiset infraan sijoitettavat osat ovat pohjana digitaaliselle infrastruktuurille.
Luokiteltiin tietoliikenneverkon passiivi-infra kumpaan luokkaan tahansa, on sen
merkitys automaattisen liikenteen osalta merkittävä, sillä langattomien tiedonsiirtoverkkojen taustalla on lähes aina kiinteä valokuituverkko. Käytetään jatkossa automaattisten ajoneuvojen langattomaan tiedonsiirtoon sitten ITS-G5- tai
C-V2X-standardiin perustuvia ratkaisuja, tulee passiivi-infran olla hyvin kattava
kummassakin tapauksessa. Tietoliikenneverkkojen passiivi-infraa tarvitaan mm.
seuraavien digitaalisen infrastruktuurin yhteyksien tueksi:


Tienvarsiyksiköiden tai 4G/5G-tukiasemien tietoliikenneyhteydet



Liikennevalojen tietoliikenneyhteydet



Infraan asennettujen kameroiden, sensorien ja tutkien tietoliikenneyhteydet (esim. älypylväät)

Käytännössä passiivi-infran avulla tulisi automaattisen joukkoliikenteen alueella
kattaa lähes koko tieverkosto joko mahdollistaen kiinteän tietoliikennekaapeloinnin rakentamisen suoraan yhteyttä tarvitsevalle laitteelle tai vaihtoehtoisesti sen
läheisyyteen sijoitettavalle tukiasemalle, jonka kautta laitteet voivat kommunikoida langattomasti. Langattomien tekniikoiden signaalin kantomatka sekä tukiaseman oletettu käyttäjämäärä taas määrittelevät tarvittavien tukiasemien sijoittamistiheyden tieliikenneinfraan tai sen läheisyyteen.
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Teiden kunnossapito
Automaattisten ajoneuvojen kohdalla tieinfraan kohdistuu muitakin kuin tiedonsiirtoverkkojen rakentamiseen liittyviä vaatimuksia. Toimiakseen tehokkaasti automaattiset ajoneuvot tarvitsevat hyväkuntoisen tieinfran. Kuten aiemmin on
mainittu, automaattiset ajoneuvot kulkevat itsenäisesti seuraten ympäristöä
useiden eri sensorien ja kameroiden avulla. Heikkokuntoiset tiet aiheuttavat automaattisen ajoneuvojen sensoreille ja antureille lisäanalysointia ja vaikuttavat
ajoneuvojen käyttäytymiseen liikenteessä, ajoneuvojen väistäessä esimerkiksi
tiessä tunnistettuja kuoppia.
Tiemerkinnät ja liikennemerkit
Automaattiset ajoneuvot seuraavat osittain myös tiemerkintöjä ja niiden kuluneisuus tai puuttuminen kokonaan vaikuttavat ajoneuvojen havainnointiin. Heikkokuntoiset tiet ja tiemerkinnät lisäävät siis virhe- ja vaaratilanteiden mahdollisuutta sekä hidastavat liikenteen sujuvuutta myös automaattisten ajoneuvojen
kohdalla.
Liikennemerkkien tulee olla myös selkeästi tunnistettavissa ainakin automaattisten ajoneuvojen vasta yleistyessä ja liikennemerkkidatan siirtyessä HD-karttoihin, josta liikennemerkkitiedot siirtyvät ajoneuvoihin verkon kautta. Liikennemerkkien tunnistettavuus tulee huomioida jatkossa kuitenkin alueilla, esimerkiksi
taajamien ulkopuolella, joissa on mahdollisuus verkon katvealueille ja dataa ei
ole saatavilla.
Pysäköintijärjestelyt
Fyysisessä infrastruktuurissa on tärkeää huomioida kaupunki- ja tiealueiden pysäköintijärjestelyt, sillä ajoreittien vierelle pysäköidyt ajoneuvot saattavat haitata
automaattista liikennettä. Esimerkkinä voi syntyä tilanne, jossa automaattinen
ajoneuvo tunnistaa pysäköidyn ajoneuvon liikenteessä olevaksi ajoneuvoksi ja
tekee jarrutuksen perustuen pysäköityyn ajoneuvoon. Vastaavasti automaattisen
ajoneuvon tulisi tunnistaa pysäköintiruudusta poistuva ajoneuvo liikenteeseen
palaavaksi.

Automaattisten bussien vaatima digitaalinen infrastruktuuri
Tieliikenteeseen ja erityisesti automaattisiin ajoneuvoihin liittyy ajoneuvojen itsenäisen toiminnan lisäksi teknisiä vaatimuksia myös digitaaliselle infrastruktuurille. Tässä raportissa digitaalisella infralla tarkoitetaan fyysistä infraa hyödyntäviä tietoliikenneverkossa toimivia laitteita ja niiden avulla toteutettuja digitaalisia
palveluita. Digitaalisen infran teknisestä näkökulmasta huomioitavia asioita ovat
mm. seuraavat:


Teknisesti toimivan ja kestävän digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen
o

Esim. tienvarsiyksiköt (RSU), matkaviestinverkon tukiasemat
(4G/5G), ympäristöä ja liikennettä seuraavat kamerat, sensorit ja
tutkat, terminaalitoiminnan vaatimukset

o

Kerätyn datan alusta, rajapinnat ja hallinta
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Automaattisten bussien operaattoritoiminnan yhteydet
o



Dynaaminen matka- ja liikennetieto sekä niiden hallinnointi
o



Valvomoratkaisun toteutus, yhteysratkaisut varayhteyksineen, yhteyden toimivuuden varmistaminen, kapasiteetin varmistaminen
langattomissa yhteyksissä
Digitaalinen alusta liikennetietojen jakamiseen, reittimuutokset ja
-optimoinnit

Ajoneuvoista kerättävän datan hallinta ja hyödyntäminen
o

Digitaalinen alusta, rajapinnat, liikenneturvallisuuden kannalta kriittinen data

Digitaalisen infran kohdalla painotus siirtyy siis fyysisten yhteyksien osalta loogisiin yhteyksiin (tieto, jonka siirtymää ja sijaintia ei tarkasti tunneta), niiden ratkaisuihin sekä erilaisiin liikenteen ympäristöön asennettaviin laitteisiin.
Tällä hetkellä pilottikokeiluissa käytetyt ajoneuvot hyödyntävät etävalvontaan
matkaviestinverkkoja. Ajoneuvot ovat yhteydessä ajoneuvovalmistajien omiin
valvomoihin, joissa ajoneuvovalmistajat pyrkivät varmistamaan ajoneuvojen turvallisen toiminnan ja puuttumaan vikatilanteisiin. Kun siirrytään joukkoliikenteen
automatisointiin, tulisi turvallisen toiminnan takaamisen lisäksi ottaa huomioon
myös joukkoliikenteen hallinta ja reititys. Automaattisia busseja tulisi pystyä hallitsemaan etänä esim. reittimuutosten osalta ja hallinnoimaan liikennettä kokonaisuutena.
Operaattoritoiminnan vaatimukset etävalvonnan ja -ohjauksen näkökulmasta
Turvallisuus on tärkeä osa automaattista joukkoliikennettä useasta eri näkökulmasta. Nykyisissä busseissa kuljettaja toimii kuljettajan roolin lisäksi myös bussien ja matkustajien turvallisuudesta vastaavana henkilönä. Automaattisten bussien kehittämisen osalta selkeänä tavoitteena on, että bussit kykenevät toimimaan ilman turvakuljettajaa. Kansallisen lainsäädännön mukaan tämä on mahdollista, mutta turvakuljettajaa on tarvittu teknisten rajoitteiden takia. Vaikka
tekniset rajoitteet saadaan ratkaistua, tulee turvakuljettajan poistuessa huomioida bussin matkustajien turvallisuus ja matkustamiskokemus, sillä tällöin kuljettaja ei ole puuttumassa bussissa tapahtuviin epäkohtiin tai esimerkiksi poistamassa bussista häiriköivää matkustajaa. Tämä voi korostua ilta- ja yöaikaan. Yksi
mahdollinen ratkaisuehdotus on, että bussien sisätiloja valvotaan videokameroilla ja bussien toimintaa valvova operaattori voi tarpeen mukaan puuttua tilanteeseen esimerkiksi hälyttämällä turvahenkilöitä avuksi. Etävalvonnan mahdollistamiseksi bussin sisä- ja ulkopuolella tulisi olla videokameroita, jotta operaattorilla on selkeä näkymä bussin jokaiseen osaan. Erityisesti bussin ulkopuolelle
sijoitettavia kameroita voitaisiin hyödyntää etävalvonnan osalta myös pysäkeillä
ja terminaaleissa matkustajien astuessa bussiin sekä lisäksi myös bussin etäohjauksessa.
Teknisestä näkökulmasta videovalvonta ei kuulosta monimutkaiselta asialta. Digitaalisen infran ja erityisesti langattoman tiedonsiirron osalta sillä on kuitenkin
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suuri merkitys, sillä videokuvan lähettäminen korkealla resoluutiolla on langattomissa verkoissa yksi tiedonsiirtokapasiteetin kannalta vaativimmista käyttötapauksista. Kun vaatimuksiin lisätään etäohjaukseen vaadittava viiveettömyys, aiheuttaa se langattomille verkoille suuret vaatimukset. Verkon kuormituksen pienentämisen yhtenä ratkaisuna on rakentaa valvonnan ja etäohjauksen videokamerajärjestelmät erillisinä ratkaisuina, joissa valvontakamerat tuottavat vähemmän laatu- ja viivekriittistä videota. Verkon kuormitus riippuu kuitenkin useista
eri näkökulmista ja verkkojen riittävyyttä tulisi testata ennen ratkaisuiden tekemistä. Erilaisia älykkään liikenteen käyttötapausten tiedonsiirtovaatimuksia on
esitetty luvussa 3.5.4.
Terminaalitoiminnassa huomioitavat tekniset asiat
Videokameroita, tutkia, sensoreita ja antureita on itse bussien lisäksi ympäristössä. Näiden sijoittaminen on tärkeää vähintään vilkkaasti liikennöityjen risteyksien ympäristöihin sekä tiealueille, joissa näkyvyys on heikentynyt. Ympäristöön
asennetut älykästä liikennettä tukevat laitteet varmistavat osaltaan turvallisen
automaattisen liikenteen informoimalla automaattisia ajoneuvoja liikenteen tilannetiedoilla, kuten rakennuksen kulman takaa lähestyvästä ajoneuvosta. Automaattisten bussien liikennöinnin osalta videovalvontaa tarvitaan bussien ja ympäristön lisäksi myös pysäkeillä automaattibussien toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi sekä myös matkustajien turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi matkustajien turvallisuutta tulee valvoa terminaaleissa, joissa suuria määriä matkustajia nousee bussin kyytiin tai poistuu kyydistä. Suuret matkustajamäärät vaikuttavat myös matkaviestinverkon tukiasemien tiedonsiirtokapasiteetin riittävyyteen ja se tuleekin huomioida terminaalialueen radioverkon suunnittelussa. Terminaalissa pinta-alaltaan kohtuullisen pienellä alueella on useita automaattisia
busseja saapumassa ja poistumassa, jolloin ympäristön tarkkailu nousee entistä
tärkeämpään asemaan. Mikäli terminaaleihin on suunnitteilla sähköbussien latauspisteitä, tulee ne huomioida terminaalia suunniteltaessa erityisesti sähkökaapelointien osalta.
Pysäkkien sekä terminaalien kameroiden ja tutkien tietoliikenneyhteydet toteutetaan sijainnista ja asennuspaikasta riippuen automaattisiin busseihin ITS-G5tai C-V2X-standardia noudattavan langattoman yhteyden tai pilvipalvelun kautta
kytkemällä laitteet verkkoon kiinteällä kaapeloinnilla tai matkaviestinverkon välityksellä. Osa sensoreista ja antureista voi toimia IoT-verkkojen avulla, jolloin
niiden tuottama data siirtyy automaattisten ajoneuvojen käyttöön esimerkiksi pilvessä sijaitsevan liikenteen valvontakeskuksen kautta. Busseihin asennettavat
kamerat ja tutkat välittävät tietoa langattomien verkkojen avulla, kun taas pysäkeille asennetut kamerat voivat hyödyntää kiinteää kaapelointia, keventäen näin
langattomien verkkojen kuormitusta. Infraan ja tiealueen ympäristöön asennettavien kiinteäasenteisten laitteiden osalta tulisikin kiinteää kaapelointia hyödyntää mahdollisimman paljon juuri edellä mainitusta syystä. Koska terminaalit ovat
kaupungin hallinnoimia joukkoliikenteen rakennuksia, on rakennuksen tilojen ja
sijoituspaikkojen osalta järkevää arvioida tarpeet myös tuleville 5G-verkkoa tukeville laitteille, kuten antenneille, radioyksiköille sekä älykkään liikenteen palveluissa todennäköisesti hyödynnettäville reunalaskentapalvelimille.
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Digitaaliset alustat ja data
Automaattisten bussien ja ajoneuvojen digitaalisen infraan kuuluvat merkittävästi myös erilaiset digitaaliset alustat ja liikenteestä sekä ympäristöstä kerättävä data. Automaattiset ajoneuvot voivat hyödyntää dataa ajon aikana esimerkiksi reittivalintoihin, tilannenopeuden valitsemiseen, vaaratilanteen väistämiseen tai muuhun ajotilanteessa tapahtuvaan poikkeavaan tapahtumaan. Digitaaliseen alustaan liittyy paljon teknisiä vaatimuksia, mutta merkittävästi myös tietosuojaan ja datan omistajuuteen sekä hallintaan liittyviä seikkoja. Digitaaliset
alustat ovat usein pilvipohjaisia ja mistä tahansa saavutettavia palveluita, joihin
voidaan kerätä dataa analysoitavaksi eri lähteistä. Kaupunkien kerätessä dataa
erilaisista sensoreista, antureista, kameroista ja tutkista, tulee data kerätä ja
koostaa tiettyyn paikkaan, josta se on jaettavissa eteenpäin tietoa tarvitseville
osapuolille. Tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi automaattiset ajoneuvot, jotka
tarvitsevat liikennetietoa edessä olevan risteyksen alueelta. Dataa kerätään paljon ja sitä voidaan hyödyntää myös muihin asioihin kuin vain automaattisten
bussien hyödyksi. Osa datasta on myös tietosuojan kannalta merkittävää, sillä
esim. videokuvista voidaan mahdollisesti tunnistaa henkilöitä. Datan kerääminen
ja hallinta tulee siis suunnitella erityisen tarkasti myös tietoturvan ja -suojan
kannalta. Tietoturva-asioiden lisäksi oleelliseksi asiaksi nousee myös datan omistajuus. Ulkoistettaessa datan kerääminen kaupungin ulkopuoliselle taholle, on
huolehdittava kerätyn datan hallinnasta ja omistajuudesta sopimisesta. Kaupungin keräämä data voidaan tietyillä tasoilla luokitella julkiseksi ja avoimeksi, jolloin
sitä voidaan jakaa kolmansien osapuolien käyttöön. Ulkoisen toimijan tapauksessa datan omistajuus ja käyttöoikeus tulisi siis varmistaa sopimuksellisesti hyvin tarkkaan, jotta datan väärinkäytöltä tai avoimeksi tarkoitetun datan kaupallistamisesta ei aiheudu haasteita kaupungille.
Datan vuosittaisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 175
zettatavuun eli 175 miljardiin teratavuun vuoteen 2025 mennessä [46]. Tavumäärät eivät välttämättä kuvaa kasvua kovin hyvin, vaan selkeämmin datan
määrän kasvua kuvaa se, että vuonna 2025 datan määrä tulee arvioiden mukaan
olemaan lähes kymmenkertainen vuoteen 2017 verrattuna. Osaltaan datan määrän kasvua lisää myös automaattinen liikenne. Datan ja datan hallinnan markkinoiden kasvu tulisi siis huomioida tarkasti myös kaupunkien digitaalisen infrastruktuurin sekä älyliikenteen näkökulmasta.

ITS-G5- ja C-V2X-standardien erot infrassa
Kuten jo aiemmin on mainittu, ovat ITS-G5 ja C-V2X kaksi automaattisten ajoneuvojen langattomien yhteyksien toteuttamiseen laadittuja kilpailevia standardeja.
ITS-G5 perustuu suoraan viestintään ajoneuvojen välillä sekä viestintään tienvarsille asennettuihin RSU-yksiköihin eli tienvarsiyksiköihin. ITS-G5 ei mahdollista suoraa viestintää matkaviestinverkkojen tukiasemiin. Käytännössä tämä tarkoittaa infran kannalta sitä, että tienvarsiyksiköitä tulee asentaa infraan niille
alueille, joissa automaattisten ajoneuvojen oletetaan tarvitsevan tietoa verkosta.
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Automaattiset ajoneuvot toimivat siis kyllä itsenäisesti ilman jatkuvaa yhteyttä
tienvarsiyksiköihin, mutta tällöin esim. juuri sattuneen liikenneolosuhteen muutoksen tai onnettomuuden sijaintitieto ei saavuta ajoneuvoa tienvarsiyksikön
kautta. Koska ajoneuvojen välinen suora viestintä onnistuu, on kuitenkin mahdollista, että edellä kulkevat ajoneuvot voivat viestiä takana tuleville edessä havaituista liikenneolosuhteiden muutoksista. Standardin kantomatkan ollessa noin
500-1000 m, tulisi erityisesti kaupungin tiheimmin asutuilla ja liikennöidyillä alueilla rakentaa tienvarsiyksiköiden infraa tiheästi. Kantomatkan lisäksi tulee tienvarsiyksiköiden käytössä huomioida tiedonsiirtokapasiteetin riittävyys ja verkon
ruuhkanhallinta tiealueilla, joissa ajoneuvojen määrä on suuri. ITS-G5 ratkaisuissa automaattisten bussien reitit tulee suunnitella tarkasti myös tienvarsiyksiköiden asentamisen kannalta. ITS-G5 etuna voidaan ajatella olevan langattoman verkon dedikointi älykkään liikenteen tarpeisiin eikä tienvarsiyksiköitä siis
voi käyttää esim. matkustajien viihdekäyttöön, jolloin ruuhkaantuminen on tältä
osin vähäisempää kuin matkaviestinverkkoja hyödyntävässä C-V2X-ratkaisussa.
Verkossa ruuhkaa voi kuitenkin syntyä tapauksissa, joissa saman tienvarsiyksikön alueelle sijoittuu liian suuri määrä ajoneuvoja samanaikaisesti. Tutkimuksen
mukaan ITS-G5-standardin ruuhkanhallinnan ominaisuuksia tulisi kehittää pidemmälle sen kannalta, miten ruuhkanhallinta vaikuttaa C-ITS sovellusten tehokkaaseen toimintaan [47].
C-V2X-standardin ratkaisu perustuu suoraan viestintään ajoneuvojen välillä sekä
viestintään matkaviestinverkon tukiasemiin. Infran kannalta tämä tarkoittaa sitä,
että tienvarsiyksiköiden sijaan matkaviestinverkon tukiasemien peittoalueiden
sekä tiedonsiirtokapasiteetin riittävyys tulee varmistaa riittävän tiheällä tukiasemaverkostolla. C-V2X:n etuna on, että julkista matkaviestinverkkoa on rakennettu kaupunkiympäristöihin jo markkinaehtoisesti merkittäviä määriä ja matkaviestinverkkojen peittoalue on kattava koko Suomen alueella. Nykyiset matkaviestinverkot riittävät teoriassa suurimpaan osaan älykkään liikenteen käyttötapausten tiedonsiirto- ja viivevaatimuksia, mutta käytännössä verkkojen katvealueet ja ajoittainen ruuhkaantuminen saattavat aiheuttaa merkittäviä hidastumisia verkkojen toimintaan. Vaikka C-V2X Uu-protokolla mahdollistaa pitkän kantaman viestinnän, nousee C-V2X:n haasteeksi tukiasemien ruuhkaantuminen ja
todellinen tiedonsiirtokapasiteetti. Tukiasemia ei myöskään ole dedikoitu älykkään liikenteen käyttöön, vaan kyseessä on operaattoreiden julkinen matkaviestinverkko, jolloin tukiasemien ruuhkaantumisriski kasvaa hetkellisesti entisestään. Hetkittäisiä matkaviestinverkon ruuhkia voivat aiheuttaa esimerkiksi tiealueen lähistöllä olevat kävijämäärältään suuret yleisötapahtumat.
Oli kyseessä kumpi tahansa standardi, tulisi fyysisen infran osalta varmistaa kiinteiden tietoliikenneverkkojen saatavuus tiealueiden läheisyydessä. Keinoja tähän
ovat esimerkiksi suojaputkien asentaminen tiealueen infraan teiden saneeraushankkeiden yhteydessä. Erityishuomiota varautumisen kannalta tulisi kiinnittää
bussien liikennöimille reiteille, liikennevaloinfraan ja vilkkaasti liikennöityihin risteyksiin.
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3.5

4G ja 5G osana automaattista liikennettä
Matkaviestinverkot älykkään liikenteen palveluissa
Jotta matkaviestinverkkoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti automaattiliikenteessä, tulee verkon peittoalueen kattaa tarvittavat alueet ja tiedonsiirtokapasiteetin olla riittävä kaikkiin peittoalueen sisällä käytettäviin palveluihin. Lisäksi
automaattiliikenteessä matkaviestinverkkojen riittävyyttä tulee tarkastella verkon viiveen osalta, sillä osa käyttötapauksista vaatii lähes reaaliaikaista tiedonvälitystä.
Speedtest.net -verkon suorituskykymittaussivuston datan mukaan Suomen matkaviestinverkkojen keskimääräinen latausnopeus toukokuussa 2021 oli 78,73
Mbit/s, lähetysnopeus 16,02 Mbit/s ja keskimääräinen viive 24 ms. Vaikka tuloksissa ei ole eritelty verkkoteknologioita, voidaan todeta keskimääräisen latausnopeuden kehityksen edistyvän hyvään suuntaan, sillä toukokuussa 2020 verkon
keskimääräinen latausnopeus oli 46,90 Mbit/s, lähetysnopeus 13,97 Mbit/s ja
viive 26 ms [48]. Huomionarvoista on kuitenkin, että lähetysnopeuden kasvun ja
viiveen pienenemisen osalta kehittyminen on huomattavasti vähäisempää kuin
latausnopeuden osalta. Tähän vaikuttaa osaltaan myös nykyisten 5G-verkkojen
toteutustapa, jossa 5G-verkot toimivat vielä 4G-verkon mobiilikeskusverkon
avulla.
Verkon kokonaispeittoalue muodostuu useiden yksittäisen matkaviestinverkon
tukiasemien yhteisesti kattamasta alueesta. Tukiasemien tiheys riippuu mm. tukiasemassa käytettävästä verkkotekniikasta, verkkotekniikan käyttämästä taajuusalueesta sekä peittoalueelle lasketusta kapasiteettitarpeesta. Verkon kapasiteettitarvetta on vaikea arvioida, sillä tietyn maantieteellisen alueen kokonaistarve muodostuu alueen käyttäjien yhteenlasketusta tarpeesta. Kapasiteettitarpeen arvioon tulee lisähaasteita liikkuvien automaattisten ajoneuvojen siirtyessä
tukiasemasta toiseen eri tahdissa.
Suomessa on yksi maailman kattavimmista matkaviestinverkoista. Vuoden 2020
lopussa 4G-verkot kattoivat Traficomin mukaan Suomessa 93 % ja 5G-verkot 67
% kotitalouksista. 4G-verkkojen kohdalla peittoalue kattoi 17 % Suomen pintaalasta. Koska matkaviestinverkot rakentuvat yleisesti markkinaehtoisesti ensisijaisesti suurien käyttäjämäärien alueille, voidaan matkaviestinverkkojen sanoa
olevan kattavia asutuskeskuksissa. [49] Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
pääväylien automaattisen liikenteen kannalta verkoissa on vielä parannettavaa,
mutta asutuskeskusten ja kaupunkien automaattisessa joukkoliikenteessä verkkoja pystytään hyödyntämään paremmin. Matkaviestinverkkojen toiminta riippuu
kuitenkin monesta eri tekijästä ja alueelliset, hyvinkin paikalliset erot, ovat tavallisia. Julkisten 4G-verkkojen osalta liikenteen priorisointia ei voida tehdä,
mutta jatkuvasti laajeneva 5G-verkko tuo mukanaan uusia ominaisuuksia, joilla
verkon kapasiteettia voidaan jakaa halutulla tavalla eri tarpeisiin, kuten esim.
älykkäälle liikenteelle tai automaattibusseille.
Matkaviestinverkkoja on hyödynnetty useissa pilottikokeiluissa automaattisten
ajoneuvojen valvontaan. Tiedonsiirtonopeudeltaan 30 Mbit/s voidaan arvioida
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riittävän useimpiin automaattisen liikenteen käyttötapauksiin, mutta vaativimmissa käyttötapauksissa tarvitaan suurempia tiedonsiirtonopeuksia. Tavallisissa
ruuhkattomissa tilanteissa 4G-verkon voidaan arvioida riittävän tietyin rajoituksin näihin tarpeisiin.

4G-verkot
4G-verkkojen peittoalue Suomessa on hyvin kattava. 100 Mbit/s 4G-verkko on
Traficomin julkaisun mukaan saatavilla 93 % kotitalouksista, maantieteellisen
peiton ollessa 17 %. Traficomin laatimassa matkaviestinverkon maantieteellisen
peiton saatavuustiedon lähtötiedoissa on koostettu seuraavan taulukon mukaiset
tiedot verkkojen kattavuudesta.
Verkkotekniikka
latausnopeus

Varsinais-Suomi

Uusimaa

4G Peruspeitto

100 %

100 %

4G 30 Mbit/s

96 %

96 %

4G 100 Mbit/s

46 %

54 %

Taulukko 2: 4G-verkkojen maantieteellinen kattavuus jaettuna latausnopeuden
mukaisiin luokkiin maakunnittain 31.12.2020. [50]
Kattavuustietojen perusteella 4G-verkkojen kattavuus on varsin hyvä VarsinaisSuomen ja Uudenmaan maakunnissa. Latausnopeuden lisäksi tulee kuitenkin tarkastella myös lähetysnopeutta, sillä esim. automaattiajoneuvoista verkon suuntaan lähetettävä korkearesoluutioinen videokuva vaatii lähetyskapasiteettia arvion mukaan noin 36 Mbit/s.
4G-verkkojen osalta haasteita aiheuttavat tukiasemakohtainen käyttäjämäärän
rajallisuus, katvealueet sekä joissakin käyttötapauksissa tiedonsiirtokapasiteetin
rajallisuus sekä tiedonsiirron viive. Käyttäjämäärät voivat hetkellisesti myös kasvaa yksittäisen tukiaseman alueella, kuten esim. satama-alueella laivan saapuessa satamaan. Tällöin alueen tukiasemien tiedonsiirtokapasiteetti ei riitä kaikkien käyttäjien tarpeisiin. Netradarin mittausdatan perusteella 4G-verkkojen keskimääräinen tiedonsiirtonopeus on ollut vuonna 2019 Turussa 27,4 Mbit/s ja Espoossa 27,6 Mbit/s [51]. Vaikka 5G-verkkojen laajentuminen siirtää käyttäjiä
pois 4G-verkosta ja täten keventää verkon kuormitusta, on kuitenkin huomattava, että harvemmin asutuilla alueilla on 4G edelleen käytetyin verkkoteknologia
ja pidemmän kantaman tukiasemissa mahdollisuus verkon hetkittäiselle kuormittumiselle on suurempi, koska tukiaseman kantama voi olla jopa 10 km.

5G-verkot
5G-verkkoja on rakennettu Suomeen vuodesta 2018 lähtien. Rakentaminen on
keskittynyt aluksi käyttäjämääriltään merkittäviin alueisiin eli suurimpiin
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asutuskeskuksiin ja kaupunkeihin. Toistaiseksi 5G-verkot toimivat kuitenkin 4G:n
mobiilikeskusverkon avulla, sillä 5G:n mobiilikeskusverkon kehittämistyö on vielä
kesken. Tämä nk. 5G Non-standalone -versio tarkoittaa, että 5G:stä pystytään
toistaiseksi hyödyntämään vain radiorajapintaa, jonka jälkeen liikennöinti tapahtuu vastaavasti kuin 4G-verkossa [52]. Itsenäistä eli standalone 5G-verkkoa on
testattu jo Suomessa, [53] ja kun 5G:n oma mobiilikeskusverkko saadaan toimimaan, saadaan 5G:n uudet ominaisuudet käyttöön laajemmin.
Verkkotekniikka ja
latausnopeus

Varsinais-Suomi

Uusimaa

5G 100 Mbit/s

6%

18 %

5G 300 Mbit/s

4%

11 %

Taulukko 3: 5G-verkkojen maantieteellinen kattavuus jaettuna latausnopeuden
mukaisiin luokkiin maakunnittain 31.12.2020. [54]
5G-teknologia mahdollistaa uusien teknisten ratkaisujen avulla viiveettömämmän ja luotettavamman verkon verrattuna aikaisempiin verkkosukupolviin. Myös
tiedonsiirtokapasiteetin ja yksittäiseen tukiasemaan yhteydessä olevien laitteiden
määrän kasvu mahdollistaa uudenlaisia hyödyntämisvaihtoehtoja matkaviestintäverkoille myös automaattisten ajoneuvojen osalta.
5G tuo mukanaan myös uusia ominaisuuksia, kuten reunalaskennan, minkä
avulla laskentatehoa saadaan lähemmäs palvelutarpeita ja näin ollen viivettä
saadaan pienemmäksi ja muun verkon kuormaa kevennettyä. Erityisesti automaattiliikennettä hyödyttäviä 5G:n ominaisuuksia ovat [55]:


Tiedonsiirtokapasiteetin kasvu ja yhteyksien korkeampi luotettavuus



Reaaliaikaisuus matalan viiveen avulla



Reunalaskenta

5G:n teoreettinen tiedonsiirtonopeus on moninkertainen verrattuna 4G-verkkoon
(5G 10 Gbit/s vastaan LTE 150 Mbit/s). Kyseisellä nopeudella tarkoitetaan langattoman yhteyden maksimitiedonsiirtonopeutta yhdelle käyttäjälle tai laitteelle.
Käytännössä kuitenkin keskimääräiset tiedonsiirtonopeudet 4G- ja 5G-verkoissa
ovat huomattavasti pienemmät. Älykkään liikenteen osalta tiedonsiirtonopeuksien kasvu varmistaa erilaisten erityisen paljon tiedonsiirtokapasiteettia vaativien
käyttötapausten, kuten korkearesoluutioisen videokuvan välittämisen verkossa.
5G-verkkojen kerrotaan olevan myös luotettavampia kuin aikaisemmat verkkosukupolvet. Verkkojen luotettavuus onkin noussut yhdeksi tärkeäksi älykkään liikenteen palveluiden edellytyksistä, sillä viivekriittisissä turvallisuutta koskevissa
käyttötapauksissa tietokatkoja tai datapakettien hävikkiä ei saa syntyä, jotta palvelun toimivuus voidaan taata.
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5G-teknologia mahdollistaa teoreettisesti hyvin pienen, vain muutamien millisekuntien viiveen. Käytännössä kuitenkin viivettä syntyy jokaisessa pisteessä,
jossa tietoa välitetään eteenpäin, jolloin verkon kokonaisviiveen laskeminen on
riippuvainen myös käytetystä palvelusta tai sen fyysisestä sijainnista verkossa.
Yhdessä reunalaskennan kanssa 5G:n viiveen voidaan olettaa olevan hyvin pieni,
jolloin sen avulla voidaan käyttää erittäin viivekriittisiä käyttötapauksia, kuten
etäohjausta tai infraan sijoitetun kameran ilmoittamaa hätäjarrutuspyyntöä.
Reunalaskennalla tarkoitetaan laskentatehon sijoittamista verkon reunalle, lähelle loppukäyttäjää, esimerkiksi tukiasemien välittömään läheisyyteen. Reunalaskentaa voi suorittaa esimerkiksi pilvipalvelin. Reunalaskennan avulla tiedonsiirron viive fyysisesti kaukana sijaitseviin palvelimiin, jotka sijaitsevat esimerkiksi suurissa datakeskuksissa, saadaan poistettua. Samalla datakeskukseen johtavan tietoliikenneverkon kuormitus pienenee.
5G:n viipaloinnilla verkkoliikennettä voidaan eriyttää erillisiin osiin. Esimerkiksi
tietyille käyttäjäryhmille, kuten automaattisille ajoneuvoille voidaan varata 5Gverkosta oma viipaleensa tietyllä tiedonsiirtokapasiteetilla ja viiveellä. Viipalointi
on siis tietynlainen tapa priorisoida liikennettä.
5G mahdollistaa huomattavasti suuremmat laitemäärät tukiasemaa kohden.
Älykkäässä liikenteessä sensorien ja IoT-laitteiden määrät kasvavat merkittävästi
ja tukiasemien kyky palvella useampia laitteita samanaikaisesti edistää myös niiden toteuttamista.

Automaattisen ajamisen käyttötapausten tiedonsiirtovaatimuksia
Automaattiseen liikenteeseen liittyy paljon erilaisia käyttötapauksia, joilla on erilaiset tiedonsiirrolliset vaatimukset. Alla olevaan taulukkoon on koostettu erilaisten käyttötapausten tiedonsiirto- ja viivevaatimuksia, joiden avulla voidaan arvioida esimerkiksi matkaviestintäverkkojen tai muiden langattomien tiedonsiirtoverkkojen riittävyyttä kyseisten käyttötapauksien toteuttamiseen.

Tiedonsiirto
Palvelu
Vastaanotto

Lähettäminen

Arvioitu viivekriittisyys
(jos alle 100 ms)

Yksittäisiin ajoneuvoihin liittyvät käyttötapaukset
(suuri määrä yksittäisiä ja satunnaisia yhteyksiä ja tiedonsiirtotarpeita)
Kriisi- ja häiriötilanteiden hallinta

8 kbit/s

8 kbit/s

–

Työmaavaroitus

8 kbit/s

8 kbit/s

–

Tiesäävaroitus

8 kbit/s

8 kbit/s

–

Liikenneinformaation tarjonta

8 kbit/s

8 kbit/s

–

Nopeusrajoitustieto ajoneuvoon

6 kbit/s

6 kbit/s

–

24 kbit/s

–

–

Liikenteen ruuhkavaroitus
Letka-ajo

150 kbit/s

50 kbit/s

alle 20 ms

eCall-hätäviestipalvelu

100 kbit/s

100 kbit/s

–
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Ohjelmistopäivitysten välittäminen autoihin
Etätuki esteen ohittamiseksi (Obstructed view
assist)
HD-karttatiedon välitys ja jakaminen autonomisille autoille
Autonomisen ajoneuvon
raportointi sen irtaantuessa verkosta

Etäoperoitu ajaminen V2N (etäajo)

0,5 Mbit/s
(200 MB/h)

–

–

5 Mbit/s

–

alle 20 ms

16 Mbit/s

47 Mbit/s
(ilman LiDARdataa 12 Mbit/s)

50–100 ms

–

27 Mbit/s

–

400 kbit/s

36 Mbit/s

alle 20 ms

Tieliikenteen hallintaan liittyvät käyttötapaukset
(pieni määrä jatkuvia yksittäisiä tiedonsiirtotarpeita tai kuormitusta verkolle)
Etäoperoidun ajamisen tuki (esim. tieinfran valvontakamera)

400 kbit/s

36 Mbit/s

20–100 ms

Infran tukemat yhteydet ajoneuvojen ja ”haavoittuvien” tienkäyttäjien kanssa (VRU)
esim. näköestetilanteessa

24 Mbit/s

–

20–100 ms

Dynaaminen liittymien hallinta

25 kbit/s

25 kbit/s

20–100 ms

Infra-avusteinen ympäristönseuranta (sensorit
tai kameravalvonta lähettävät dataa verkkoon)

4 Mbit/s

110 Mbit/s

yli 100 ms

16 Mbit/s

47 Mbit/s
(ilman LiDARdataa 12 Mbit/s)

50–100 ms

Teiden kunnossapito (ml. talvikunnossapito)

Taulukko 4: Automaattisen ajamisen erilaisten käyttötapausten arvioituja tiedonsiirtovaatimuksia [56].

Seuraavan sukupolven matkaviestinverkko 6G
Ensimmäinen mobiiliverkkosukupolvi 1G, joka tunnettiin Suomessa tutummin nimityksellä NMT, julkaistiin 1980-luvun taitteessa. Seuraavat mobiiliverkot on julkistettu keskimäärin noin 10 vuoden välein. 1G-verkkosukupolvi oli analoginen,
kun taas 2G-verkoissa siirryttiin digitaaliseen aikaan. 3G-verkkojen kohdalla siirryttiin pakettikytkentäiseen mobiiliverkkoon, jossa tiedonsiirtonopeudet nousivat
merkittävästi 2G-verkoista. 4G:n ja 3G:n suurimmat erot olivat tiedonsiirtonopeuksien, yhteyksien laadun ja kapasiteetin kasvaminen. Viimeisin 5G-verkkosukupolvi tuo jatkossa mukanaan tiedonsiirtokapasiteetin lisäksi paljon muitakin
ominaisuuksia. 5G ei ole siis pelkästään seuraava nopeusluokka verkoissa, vaan
sen avulla mahdollistetaan monia muitakin verkon käyttäjäryhmiä hyödyttäviä
ominaisuuksia.
Samanaikaisesti, kun 5G-verkot julkaistiin, aloitettiin myös 6G-verkkojen kehittämistyö. Nykyisellä julkaisusyklillä kaupallisten 6G-verkkojen voidaan olettaa
saapuvan markkinoille 2030-luvulla. 6G-verkkosukupolven kehittämistyö on
vasta aluillaan, mutta sen odotetaan tuovan mukanaan entistä nopeammat tiedonsiirtonopeudet sekä lisäominaisuuksia verkkoon kuten 5G-verkkokin toi. 6Gverkkojen käyttöön tulevia taajuusalueita ei ole vielä tarkemmin määritetty,
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mutta IEEE:n mukaan taajuusalueet 100 GHz:n ja 3 THz:n väliltä vaikuttavat
lupaavilta, sillä ne ovat vapaana käytettäväksi. 6G-verkkojen oletetaan tuovan
lisää mahdollisuuksia esimerkiksi tekoälyyn, virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen sekä tarkkaan sijainnin paikantamiseen liittyen [57].

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

53 / 87
Automaattisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä

4

Lainsäädännön mahdollisuudet ja rajoitukset automaattiselle joukkoliikenteelle

4.1

Lupaprosessi Suomessa
Suomessa pilotteja ja kokeiluja tieliikenteessä automaattisilla ajoneuvoilla on
tehty jo joitakin vuosia ja lainsäädäntö mahdollistaa testien tekemisen.
Toistaiseksi tieliikenteen lainsäädäntö edellyttää, että ajoneuvolla on sen turvallisesta liikkumisesta vastaava kuljettaja. Kuljettajan ei kuitenkaan välttämättä
tarvitse olla ajoneuvon sisällä. Automaattiajoneuvojen kohdalla tämä tarkoittaa,
että niitä voidaan Suomessa jo nyt valvoa ja ohjata etäyhteydellä, mikäli teknologia sen turvallisesti mahdollistaa. Näin ollen yksi henkilö, etäohjaaja, voi vastata useamman ajoneuvon hallinnasta etäohjauskeskuksessa. Tulevaisuudessa
ohjauksen tarve ja vaatimukset todennäköisesti lievenevät, jolloin etäohjauksesta voidaan siirtyä kohti poikkeustilanteiden hoitoon keskittyvää etävalvontaa
ja -tukea [8].
Jokaisella testattavalla automaattiajoneuvolla on kuitenkin toistaiseksi oltava
henkilö, käytännössä siis kuljettaja, joka on laillisesti vastuussa ajoneuvolla liikkumisesta. Kuljettajan täytyy pystyä valvomaan ja puuttumaan ajoneuvon liikkeisiin sekä tarvittaessa pystyttävä pysäyttämään se [3]. Ajoneuvoteknologian
valmistajien haastatteluissakin on tullut ilmi ristiriita siitä, että jos kuljettaja on
etänä, hän ei voi käytännössä nykyisellään tehdä ajonaikaisia reaktiivisia toimenpiteitä riittävän nopeasti, vaikka ajoneuvon on oltava 100 % turvallinen. Jatkossa
tämän tilanteen on muututtava, sillä etäohjaaja ei voi olla vastuussa ajoneuvosta,
jota hän ei voi käytännössä hallita.
Jotta automaattiajoneuvoa saa käyttää tieliikenteessä, tulee automaattiajoneuvotoimijan hakea ajoneuvoa varten koenumerotodistus. Suomessa koenumerotodistusta ja testikilpiä haetaan Traficomilta. Automaattiajoneuvoja ei voi tieliikenteessä testata kuka tahansa, vaan siihen tulee olla asianmukainen lupa. Testauksen edellyttämää koenumerotodistusta voi hakea automaattiajoneuvojen
tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittava yritys laitos tai muu yhteisö. Todistus
oikeuttaa käyttämään testattavaa ajoneuvoa rajoitetusti sekä tilapäisesti liikenteessä ja muissa soveltuvissa paikoissa. Koenumerotodistus on voimassa vuoden
todistuksen myöntämispäivästä ja se uusitaan vuosittain ilman eri hakemusta.
Automaattiautokokeiluja varten koenumerotodistuksen saanut saa väliaikaisesti
käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä maksamatta auto- ja ajoneuvoveroa.
Koenumerotodistushakemukseen on liitettävä mukaan korkeintaan kolme kuukautta vanha hakijan kotimaan kaupparekisteriote. Lisäksi hakemukseen on liitettävä mukaan testaussuunnitelma, jonka sisältö on kuvattu tarkemmin jäljempänä. Koenumerotodistushakemuksen hyväksymisen perusteena on myös se,
että hakijalla on voimassa oleva ajoneuvovakuutus. Automaattiajoneuvon testauksen päätyttyä kokeilun tekijän tulee toimittaa raportti testauksen tuloksista
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Traficomille. Raportissa pitää kuvata esimerkiksi, miten testisuunnitelma toteutettiin, ja miten kokeilu poikkesi suunnitelmasta. [14]
Kun tarvittavat dokumentit on toimitettu Traficomille, se voi myöntää koeajotodistuksen, minkä jälkeen tulee testiajoneuvoon asentaa testikilvet. Hakuprosessi
Traficomissa on varsin nopea ja läpinäkyvä. Se kestää yleensä noin kaksi viikkoa
siitä, kun kaikki tarvittavat dokumentit ovat kunnossa.
Asiantuntijahaastatteluissa saatiin selville, että tällä hetkellä ei ole olemassa mitään yhtenäistä hyväksyntä- tai luokitteluprosessia automaattisille ajoneuvoille.
EU:ssa tehdään asian eteen paljon töitä kuten myös USA:ssa, Kiinassa ja monissa
muissakin maissa. Nykyisin eri maat vielä tyypillisesti hyväksyvät testejä erilaisilla poikkeusluvilla. Esimerkiksi Norjassa lupahakuprosessi on teoriassa samanlainen kuin Suomessa, mutta se kestää huomattavasti kauemmin ja lisäksi erilaista dokumentaatiota vaaditaan selvästi enemmän kuin Suomessa. Lupa on
myös reittikohtainen ja reitillä edellytetään 500 tuntia harjoitusajoa ennen kuin
saadaan ottaa matkustajia kyytiin. Norjassa autoissa pitää myös olla turvakuljettaja.
Seuraavan kahden vuoden aikana tullaan saamaan tarkempaa tietoa hyväksyntävaatimuksista ja -prosesseista. Sitä ennen ainakin Sensible 4 tulee kehittämään
Suomessa sekä ohjelmistoa, laitteistoa että prosesseja ajoneuvotekniikan laatuja turvallisuusstandardien (ISO26262, SOTIF/ISO21448, ASPICE, ISO21434,
jne.) mukaan yhteensopiviksi. Pyrkimyksenä on, että vuoden kuluttua oltaisiin
tasolla, jonka uskotaan riittävän L4-tason automaation hyväksyttämiseen tulevien määräysten mukaan.

4.2

Koelupahakemus ja testaussuunnitelma
Ennen kuin automaattiajamisen pilottia aletaan toteuttaa, tulee Traficomilta hakea koelupatodistusta koelupahakemuksella (Traficom lomake B301). Lomakkeelle täytetään seuraavat tiedot: hakija, yritysmuoto (yritys tai muu yhteisö/valtio/kunta), koenumerovakuutus, ajoneuvo tai ajoneuvoryhmä. Lisäksi hakemuksen liitteeksi tarvitaan kaupparekisteriote tai erillinen selvitys, mikäli kaupparekisteristä ei ilmene yrityksen toimiala sekä testaussuunnitelma. Mikäli ulkomainen yritys hakee koelupaa, tulee yrityksellä olla suomalainen y-tunnus. Tämän
saadakseen yrityksen pitää perustaa sivukonttori Suomeen.
Testaussuunnitelma on erittäin tärkeä osa lupahakemusta ja se pitää tehdä huolella. Testaussuunnitelman pitää sisältää seuraavat tiedot:
1. Yleiskuvaus kokeilusta
Mitä kokeillaan? Missä ja milloin kokeilu on käynnissä? Kuinka monta ajoneuvoa
on mukana kokeilussa? Millä ajanjaksolla ja mihin aikoihin testejä ajetaan? Kuka
ajoneuvoja operoi? Kuka toimii kuljettajana?
2. Ajoneuvon tekniset tiedot
Tässä kuvataan ajoneuvon sekä automaattisen ajamisjärjestelmän perustiedot.
Ajoneuvoluokka, ajoneuvon nopeus sekä ajoneuvon mitat ja massat tulee

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

55 / 87
Automaattisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä

ilmoittaa. Tässä tulee myös ottaa kantaa ajoneuvon jarruihin ja ohjaukseen sekä
kertoa, mitä automaatiojärjestelmiä ajoneuvossa on käytössä. Dokumentissa tulee myös selvittää, mitä rajoituksia ajoneuvon automaation toiminnalla on esim.
olosuhteiden, nopeuden, muun liikenteen ja näkyvyyden suhteen sekä, miten
ajoneuvo havainnoi ympäristön. Myös kuvaus siitä, onko kyseessä tyyppihyväksymätön ajoneuvo vai tyyppihyväksytty ajoneuvo, johon on lisätty tyyppihyväksymättömiä osia tai järjestelmiä, tulee esittää tässä yhteydessä.
3. Koealueen tiedot
Koealueen tiedoissa kuvataan pilotin toimintaympäristö, sisältäen kartat alueesta
sekä reiteistä. Tässä kuvataan mahdolliset teiden ylitykset sekä käytettävän väylän tyyppi (kevyen liikenteen väylä tms.). Tässä otetaan myös kantaa mahdollisiin haasteita tuoviin tekijöihin, kuten vilkkaaseen liikenteeseen, monisuuntaisiin
risteyksiin, eri nopeudella kulkevaan liikenteeseen, polkupyöriin jne. Mikäli testissä tullaan tekemään muutoksia olemassa olevaan infrastruktuuriin, tulee nämä
asiat esittää myös tässä. Kuvaus sisältää myös tiedon siitä, onko kaupunki, kunta
ja poliisi pidetty tietoisena tulevasta testistä.
4. Tutkimussuunnitelma
Tutkimussuunnitelmaluvussa on yleiskuvaus siitä, mihin kokeilulla pyritään ja
mikä on sen tavoite. Luku sisältää tiedon myös tutkimusasetelmasta, pilotin liitännät muihin tutkimuksiin sekä tutkimuskysymykset ja niiden vastaukset. Kuvauksesta pitää käydä ilmi, mitä kokeilulla testataan ja liittyvätkö testit esim.
teknisiin toiminnallisuuksiin, kuljettajan toimintaan vai johonkin muuhun.
5. Selvitys turvallisuuden varmistamisesta
Luvusta täytyy käydä ilmi, miten kokeiluun liittyvät riskit on tunnistettu, arvioitu
ja kuinka niihin on varauduttu. Riskit täytyy kuvata teemoittain ja näitä ovat ajoneuvoon, käyttäjään, muihin liikkujiin, tietosuojaan (GDPR), tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit. Näistä jokaisesta täytyy kuvata arvio riskin vakavuudesta, todennäköisyydestä sekä vaikutuksesta ja selvittää, miten näihin on
pilotissa varauduttu, ja miten riskin toteutuessa siihen reagoidaan.
6. Muut asiat
Tässä luvussa voidaan esittää muita pilotissa huomioon otettavia asioita. Näitä
voivat olla muun muassa datan kerääminen ja jakaminen, kuljettajien/operoijien
koulutukseen liittyvät asiat tms. (Traficom 2021)
Kun koenumerotodistus on myönnetty, tulee hakijan huomioida seuraavat seikat:


Koenumerokilvillä saa kuljettaa rekisteröimättömiä ja liikennekäytöstä
poistettuja ajoneuvoja.



Ajoneuvokohtaiset rekisterikilvet on peitettävä tai poistettava, kun ajoneuvoa käytetään koenumerokilvillä.



Koenumerokilpiä saa käyttää vain koenumerotodistuksen haltija tai tämän
edustaja (työsuhteessa oleva henkilö tai vastaava).
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Koenumerokilpiä ei saa lainata.



Koenumerokilpiä saa käyttää vain todistuksen haltijan yrityksen toimintaan seuraavissa tilanteissa: ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai
tuotekehittelyyn liittyvä koeajoneuvon koeajo- tai esittelymyyntitarkoituksessa



Koenumerotodistuksen hinta on n. 200 € ja koenumerokilvet maksavat n.
7 €/kpl. (Lähde Traficom 2021)

Suomi on jo aloittanut lainsäädännössään automaattiseen liikenteeseen varautumisen. Lainsäädännön haasteet liittyvät ensisijaisesti tietoturvallisuuteen ja ajoneuvojen tyyppihyväksyntälainsäädännön uudistamistarpeisiin. Tämä edellyttää
EU-aluetta laajempaa lainsäädäntöyhteistyötä [31].
Kansainväliset sopimukset, tyyppihyväksyntä ja/tai EU-säädökset määrittelevät,
millaisia ajoneuvoja EU:n alueella saa myydä ja käyttää. Automaattiset ajoneuvot
edellyttävät muutoksia säädöksiin. Vastaavasti samanlaisia muutoksia on odotettavissa ISO-standardeihin, jotka käsittelevät esimerkiksi auton mittariston symboleja ja kuljettajalle annettavia varoituksia. Näiden standardien kehitystyö voi
viedä useita vuosia. Automaattiajoneuvot tuovat mukanaan myös muutoksia ja
uusia vaatimuksia liikennekelpoisuuden toteamiseen. Nykyisen katsastustoiminnan yksi päätavoite on määritellä se, ovatko ajoneuvot tieliikennekelpoisia. Tähän sisältyy kaksi isoa haastetta: kuinka määritellä se, mikä on automaattiautoille turvallista, ja kuinka testata, täyttääkö ajoneuvo sille asetetut vaatimukset.
Ajoneuvon kokonaisturvallisuuden testaaminen normaaliliikenteessä voi olla hankalaa siitä syystä, että vaarallisia tilanteita tapahtuu kohtuullisen harvoin. [58]

4.3

Voimassa olevat säädökset automaattiajamiselle Suomessa
Sohjoa Baltic -projektissa laaditussa Roadmap to Automatic Electric Shuttles in
Public Transport – The Legal Framework [59] julkaisussa kuvataan automaattiajamisen lainsäädännön tilannetta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia ja pullonkauloja eri maissa Itämeren alueella. Julkaisusta on tähän poimittu olennaiset,
Suomea koskevat säädökset ja lait, jotka on otettava huomioon, kun automaattiajamista lähdetään toteuttamaan.
Ajoneuvoihin ja kuljettamiseen liittyvät säädökset


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5. päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden
perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien,
osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi, Directive 2007/46/EC)



Valtioneuvoston asetus ajoneuvoista (162/2021)



Ajokorttilaki (386/2011)



Laki liikenteen palveluista (320/2017)



Liikennevakuutuslaki (460/2016)
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Tieliikennelaki (729/2018)



Ajoneuvolaki (82/2021)



Autoverolaki (777/2020)



Ajoneuvoverolaki (1281/2003)



UNECE - UN Vehicle Regulations – 1958 Agreement (UNECE rules)



Vienna Convention on Road Traffic

Yleiset säädökset

4.4



Siviilioikeus tarkoittaa yksityisoikeutta, joka jaetaan yleiseen ja erityiseen
yksityisoikeuteen. Yleinen yksityisoikeus jakaantuu henkilö-, varallisuus-,
perhe- ja jäämistöoikeuteen



Tietosuojalaki (uusi; täydentää tietosuoja-asetusta, HE 9/2018)



EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus, GDPR)



Perustuslaki (731/1999)



Tuotevastuulaki (694/1990)



Rikoslaki (39/1889)

Lainsäädännön tilanne muualla Euroopassa
Monissa tutkimuksissa ja projekteissa on käynyt ilmi, että Suomi on edelläkävijä
automaattisen liikenteen lainsäädännöllisissä asioissa. Suomessa esim. automaattiajamisen testeihin vaadittava lupaprosessi on moneen muuhun maahan
verrattuna nopea ja joustava. Kuitenkin myös Suomessa lupa-asiat ovat edelleen
kehittämisasteella ja täysin valmiita kaikki prosessit eivät vielä ole. Koska Suomen on todettu olevan edelläkävijänä lupa-asioissa, tämä raportti ei ota tarkemmin kantaa siihen, miten automaattiajamisen lainsäädäntö muissa maissa toimii.
Tiedossa kuitenkin on, että Euroopassa säätelyn ja lainsäädännön tila vaihtelee
maittain.
Kansainvälinen ja EU-tasoinen sääntely osaltaan määrittää, edistää ja rajoittaa
globaaleja trendejä ja muovaa siten liikennejärjestelmän toimintakenttää välillisesti. Lisäksi sääntelystä juontuu liikenteen järjestämiselle ja ohjaamiselle velvoitteita ja tavoitteita, joita on huomioitava kansallisella tasolla. Osa sääntelystä
on tarkempaa ja teknistä, ja vaikuttaa suoraan liikennejärjestelmän eri toimijoihin. Kansainvälistä liikennepolitiikkaa, joka vaikuttaa erilaisten kansainvälisten
sopimusten, standardien ja suositusten myötä, tuotetaan pitkälti Yhdistyneiden
kansakuntien (YK) alaisissa erityisjärjestöissä sekä YK:n Euroopan talouskomissiossa UNECE:ssa (United Nations Economic Commission for Europe) [60]. Suomessa viranomaiset osallistuvat UNECE:n toimintaan ja sitä seurataan tarkasti
erityisesti automaattisten ajoneuvojen teknisen sääntelyn saralla. Lisäksi
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Suomessa seurataan ainakin VTT:n toimesta globaalia IAMTS (International Alliance for Mobility Testing and Standardization) –verkostoa, jossa keskitytään erityisesti eri testialueilla tapahtuvaan testaukseen, verifiointiin sekä standardointiin. [61]
CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility)
Suomi osallistuu myös CCAM–yhteistyöhön varsin aktiivisesti. CCAM Platform on
Euroopan Komission pääosastojen yhdessä kokoon kutsuma yhteistyöfoorumi,
joka aloitti toimintansa vuonna 2019 ja jatkaa sitä toistaiseksi. CCAM Platformin
ja sen työryhmien tavoitteena on tarjota Euroopan Komissiolle neuvoja ja ohjeita
siitä, miten automaattiajamisen testaamista ja laajempaa käyttöä edeltäviä kokeiluja voitaisiin paremmin koordinoida ja edistää. Työryhmissä on keskitytty
mm. kehittämään ratkaisuja testien tulosten näkyvyyden ja vertailtavuuden parantamiseksi sekä tunnistamaan keinoja testausmenetelmien ja -vaatimusten yhdenmukaistamiseksi. Osana CCAM Platformin työtä on myös laadittu EU:n yhteinen kytkeytyneen ja automaattisen ajamisen tutkimus- ja innovaatioagenda
(SRIA). SRIA tukee vahvasti Komission suunnittelua ja päätöksiä automaattiajamisen aihealueisiin kohdennettavalla tutkimus- ja innovaatiorahoitukselle osana
vuosina 2021–2027 toteutettavaa Horizon Europe -puiteohjelmaa.
Perustettavaksi suunnitellun CCAM Partnership -yhdistyksen päätehtävä on jatkaa tämän agendan päivittämistä ja sitä kautta Komission tutkimus- ja innovaatiorahoituksen kohdentamista automaattiajamiselle keskeisiin aiheisiin ja se on
yksi merkittävä vaikuttamiskanava kokeilurahoituksen kohdentumiseen [62]
[63]

4.5

Lainsäädännön esteitä ja muutostarpeita
Liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelman lausuntoversiossa todetaan, että koenumerotodistuksen käyttöön automaattiajamisen
testaamiseen liittyen on tunnistettu sääntelyn muutostarpeita. Automaattiajamisen testaamiseen annettavan koenumerotodistuksen perusteita ja vaatimuksia
tulisi myös tarkentaa. Tavoitetilanne on, että korkean automaatiotason kokeiluja
pitäisi mahdollistaa yleisessä liikenteessä eri ympäristöissä ja myös osana vastikkeellista joukkoliikennettä.
Asiantuntijahaastatteluissa on myös käynyt ilmi, että tällä hetkellä automaattiajamiselle myönnettävä luvitus on täysin kokeiluluontoista. Koko Euroopasta ei
löydy tahoa, joka voisi antaa luvan kaupalliselle operoinnille. Saksan TUV on pitkällä asian kanssa, mutta prosessi on todella raskas. Suomessa VTT:n aikomuksena on lähteä hakemaan tällaista lausunto-oikeutta. Mikäli hakemus toteutuu,
olisi VTT Euroopassa ensimmäisiä laitoksia, joilla olisi lausunto-oikeus. Tässä
suunnitelmassa Traficom tulisi toimimaan edelleen tyyppihyväksynnän antajana
VTT:n teknisen lausunnon pohjalta. Tämän menetelmän kehittäminen tapahtuu
yllä mainitun UNECE:n alla ja siellä ryhmässä Validation Method for Automated
Driving (VMAD) Informal Working Group (IWG) [64].
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Lausuntodokumentissa todetaan myös, että voimassa oleva ajoneuvolaki mahdollistaa ajoneuvon väliaikaisen käytön koenumerotodistuksella. Laissa on mahdollistettu tyyppihyväksymättömien ajoneuvojen testaaminen koenumerotodistuksella. Koenumerotodistus tarvitaan myös silloin kuin ajoneuvo on rekisteröity
liikenneasioiden rekisteriin, mutta siihen on lisätty uuden teknologian mukaisia
ajoneuvojärjestelmiä, jotka eivät vielä ole tyyppihyväksyttyjä. Testaamisessa
käytettäviä ajoneuvoja ei rekisteröidä liikenneasioiden rekisteriin, jolloin esimerkiksi niiden teknisiä tietoja ei ole saatavilla. Tällöin rekisterissä ei myöskään ole
tietoa ajoneuvon käyttötarkoituksesta, mikä vaaditaan silloin kun ajoneuvoa käytetään luvanvaraiseen liikenteeseen. Automaattiajamisen testaaminen ei ole pelkästään ajoneuvojen teknisen toimivuuden selvittämistä. Testaamisessa voidaan
tutkia myös automaattiajamisen soveltuvuutta osaksi joukkoliikennettä tai muuta
liiketoimintaa. Automaattiajamisen testaaminen ei yleensä ole vastikkeellista toimintaa. Testeissä voidaan kuljettaa henkilöitä, mutta kuljetustoiminnasta ei peritä vastikkeita ja tällöin toiminta ei ole luvanvaraista. Tilanne kuitenkin muuttuu,
jos kokeilu on osa joukkoliikennettä, ja kun kokeilun yhtenä osana on tutkia automaattiajamisen soveltuvuutta luvanvaraisessa liikenteessä ja kuljettamisesta
peritään vastiketta. Tällöin toiminta on luvanvaraista ja ajoneuvo pitää nykytilanteessa merkitä liikenneasioiden rekisteriin luvanvaraiseksi ajoneuvon käyttötarkoituksen osalta.
Ajoneuvolaissa on annettu tarkat vaatimukset ajoneuvojen turvallisuudesta. Kehitysvaiheessa olevat automaattiajoneuvot eivät välttämättä täytä kaikkia lain
edellytyksiä, ja onkin tarpeellista lisätä lakiin poikkeus, joka mahdollistaisi myös
tällaisten automaattiajoneuvojen kokeilut.
Koenumeroluvan saamiseen vaadittavia ajoneuvoteknisiä vaatimuksia tulee tarkentaa. Samalla tulee huomioida, että lupaan voidaan sisällyttää käyttöön liittyviä ehtoja. Kuten aiemmin todettiin, on laissa liikenteen palveluista säädetty vaatimus siitä, että ajoneuvo merkitään rekisteriin luvanvaraiseksi. Vaikka testaamista suorittavalla yrityksellä olisi laissa vaadittu liikennelupa, ei rekisterimerkintää ajoneuvon käyttötarkoituksen luvanvaraisuudesta voi tehdä, koska kokeiluissa käytettäviä ajoneuvoja ei voida rekisteröidä. Tämä johtuu siitä, että niillä
ei ole ajoneuvojen rekisteröintiin tarvittavaa tyyppihyväksyntää. Siksi laissa liikenteen palveluista säädettyä vaatimusta käyttötarkoituksen merkitsemisestä ei
pitäisi vaatia automaattiajamisen testaamiseen käytettäviltä ajoneuvoilta.
Voimassa olevassa ajoneuvolaissa ei ole vaatimusta siitä, että koenumerotodistuksen haltijan olisi raportoitava testien kulusta viranomaisille. Vaatimus raportoinnin pakollisuudesta kannustaisi vastuulliseen testaamiseen ja edistäisi laajempaa tietoisuutta automaattiajamisen kehityksestä. Raportointivelvollisuus pitäisi ulottaa myös kaikkiin testeihin liittyviin muutoksiin kuten esimerkiksi testattavan ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin tai ohjelmistoihin tehtyihin muutoksiin.
Yleensä testattavan laitteen ajoneuvoluokka on selvillä ja ajoneuvoa voi selkeästi
käyttää koekilvillä. Tilanne on kuitenkin erilainen, jos ajoneuvo ei kuulu mihinkään laissa säädettyyn ajoneuvoluokkaan. Tällöin koenumerokilpiä ei voida
myöntää.
Ajoneuvolaissa
on
säädetty
poikkeuksia
ajoneuvojen
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rekisteröintivelvollisuudesta. Esimerkiksi tienpitoon rakennettua tai varustettua
moottorityökonetta ei tarvitse rekisteröidä. Tällaisten automaattisten työkoneiden testaaminen on siis mahdollista ilman rekisteröintiä tai koenumerokilpiä.
Etäohjaamisen osalta tavoitetila on, että yksi etäohjaaja voisi jatkossa vastata
useamman ajoneuvon kuljettamisesta tilanteessa, jossa ajoneuvot liikkuvat pääosin automaattisesti, mutta pyytävät ongelmatilanteissa ohjeita ja ohjausta valvomosta. Nykyinen kuljettajakoulutus ei tällaisessa tilanteessa välttämättä ole
riittävä vaatimus etäohjaajalle, vaan on mietittävä tarkemmin millaisia vaatimuksia etäohjaajan toimintaa kohtaan tulisi asettaa. [61]
Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelmassa
2016–2020 todetaan myös, että kustannuspaineiden kasvaessa ja erilaisten kuljettajan tukijärjestelmien lisääntyessä kuljettajaopetukseen suunniteltujen
ajosimulaattorien merkitys tulevaisuudessa kasvaa. Turvallisuussyistä mahdollisesti odottamattomasti reagoivan ajoneuvon kuljettamisen opettelemiseksi tarvitaan erilaisia simuloituja harjoitteita. Lisäksi tarvitaan päätöksiä siitä, milloin
vastuu on kuljettajalla, milloin auton omistajalla ja milloin auton valmistajalla.
Vastuun tulee jakautua oikeudenmukaisesti eri osapuolten välillä. Mahdollinen
johtoajatus voisi liittyä aiheuttamisperiaatteeseen. On pystyttävä erottamaan
kuljettajavastuu, rikosoikeudellinen vastuu sekä tuotevastuu. (Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016–2020. [58]
Suotuisa sääntely-ympäristö ja toimenpiteet sen toteuttamiseksi
Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen käynnissä oleva muutos merkitsee
sitä, että keskeisiä sääntelyn perusteita voidaan työstää kansallisesti. Myös
muuta merkittävää sääntelyä (kuten vastuisiin liittyvää sääntelyä) on tieliikenteessä kansallisessa toimivallassa. Tämä antaa mahdollisuuden asettaa tavoitteeksi maailman edistyksellisimmän sääntely-ympäristön luomisen tieliikenteen
automaatiota edistämään. Samalla tarvitaan aktiivista vaikuttamista kansainvälisellä ja EU-tasolla. Tällä hetkellä käynnissä on huomattava määrä tieliikenteen
automaation sääntelyyn vaikuttavia hankkeita, erityisesti UNECE:ssä ja EU:ssa.
Lisäksi kansainvälisiä suuntaviivoja ja suosituksia pyritään laatimaan muun muassa ITF:ssä (OECD:n alainen International Transport Forum). Suomen tavoitteena on vaikuttaa kaikissa keskeisissä hankkeissa, tuoda esille edistyksellisiä ja
perusteltuja sääntelyyn liittyviä näkemyksiä ja pyrkiä muun muassa vaikuttamaan siihen, että sääntelyssä huomioidaan kokonaiskuva ja isot tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty seuraavat keskeiset toimenpiteet:


Suomessa käynnistetään vuosille 2021–2023 laaja tieliikenteen automaatioon vaikuttavan sääntelyn tarkastelu ja valmisteluhanke, jossa
työstetään ainakin seuraavia keskeisiä kysymyksiä:
o

Automaattisten ajojärjestelmien kehittämiseen, ylläpitoon, hyödyntämiseen ja käyttöön sekä käytöstä poistoon liittyvien toimijoiden roolien sekä niihin liittyvien velvollisuuksien ja oikeuksien
määrittäminen
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o

Velvoitteiden ja vastuiden kohdistumisen selkeyttäminen uudessa
toimintaympäristössä sekä vastuullisuuden kulttuurin syntymisen
tukeminen sääntelyn keinoin

o

Algoritmisen läpinäkyvyyden ja kyberturvallisuuden varmistamisen elementtien luominen

o

Ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen liittyvän läpinäkyvyyden varmistamisen elementtien luominen

o

Tarvittavan osaamisen kehittäminen

o

Tarvittavien testaus- ja hyväksyntämenettelyjen ja osaamisen kehittäminen.

o

Vaikuttaminen proaktiivisesti keskeisissä kansainvälisissä elimissä
ja EU:ssa tehtävässä sääntelytyössä ja valmistelevassa työssä.

Kotimaisen- ja ulkomaisen työn valmistelun tueksi kootaan sidosryhmäverkosto. Samalla varmistetaan, että tieto käynnissä olevista hankkeista
kulkee julkisen ja yksityisen sektorin välillä

Testaaminen, kokeileva testaaminen ja pilotointi
Automaattisten ajoneuvojen kehittäminen ja käyttöönotto edellyttää jatkossa
monenlaista ja erilaisissa ympäristöissä tehtävää testaamista. Myös sääntely
muuttuu tavalla, joka korostaa testaamisen merkitystä. On pystyttävä luomaan
liikenneturvallisuuden ja kyberturvallisuuden varmistavat tavoite-, suoritus- ja
riskiperusteiset kriteerit sekä tavat, joilla näiden tavoitteiden saavuttaminen voidaan osoittaa ja arvioida. Samalla on huomattava, että automaatiokehitykseen
liittyy edelleen huomattavasti epävarmuuksia. Automaatiokokeilujen ja erilaisten
pilottien merkitys ei siten ole vähenemässä, vaan päinvastoin. On tärkeää, että
liikenteen automaatiossa edetään, vaikka pienin askelin, jolloin saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää seuraavissa vaiheissa. Niin digitaalisen kuin fyysisen infrastruktuurin kehittämistä sekä tietojenvaihtoa edistettäessä kokeilujen ja niistä
saatavien tulosten skaalaamisen kautta eteneminen on järkevää.
Testaaminen ja kokeileva testaaminen on syytä erottaa toisistaan, mutta molempia voidaan edistää pääosin samoin toimenpitein, eli luomalla testaamiselle tarvittavat testausmahdollisuudet ja –ympäristöt sekä suotuisaa säädösympäristöä
kehittämällä. Suomella on edellytyksiä kehittää testaamista esimerkiksi automaattisten ajoneuvojen kyberturvallisuuden parantamiseksi sekä tarjota testiympäristöjä ja –olosuhteita, jotka edistävät automaattisten ajojärjestelmien kykyä
selviytyä jatkossa myös haastavista olosuhteista ja tilanteista. Kansainvälistä
edelläkävijyyttä voidaan saada luomalla Suomeen auditointiosaamista. Lisäksi
Suomessa tarvitaan myös omaa tutkimusta, kokeilutoimintaa ja pilotointia, jotka
voivat luoda ymmärrystä esimerkiksi ajoneuvon automaatioteknologian ja infrastruktuurin väliseen vuorovaikutukseen ja infrastruktuurin kehittämiseen liittyviin seikkoihin. Kokeilu- ja pilotointitoiminnassa kohdistetaan rahallisia panostuksia erityisesti kaupungeissa ja taajamissa tehtäviin pilotointeihin siten, että tavoitteena on automaattisilla ajoneuvoilla (ensivaiheessa pienlinja-autot)
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tarjottavien palveluiden kehittäminen tuotantokäytön asteelle mahdollisimman
nopeasti ja skaalattavalla tavalla. Laajoilla kokeiluilla saadaan tietoa ja ymmärrystä siitä, miten automaatiolla voidaan tukea liikennejärjestelmän pitkäjänteistä
kehittämistä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty keskeiset toimenpiteet:


Kokeillaan ja pilotoidaan automaation hyödyntämistä laajoin kaupunki- ja
taajamaympäristön kokeiluin henkilö- ja/tai tavarakuljetuksissa. Rahoitustarve 2 M€/v vuosina 2022–2025, yhteensä 8 M€.



Poistetaan ensi vaiheessa lainsäädännöstä esteet kokeilutoiminnalle. Tämän jälkeen kehitetään Suomen lainsäädäntöä siten, että eri hyväksyntämenettelyihin liittyvä testaaminen on Suomessa tasolla, joka varmistaa
turvallisuuden ja kyberturvallisuuden toteutumisen ja on toimijoiden kannalta ennakoitavaa ja joustavaa.



Selvitetään mahdollisuudet kehittää Suomeen auditointiosaamista, myös
kyberturvallisuuden auditointiin.



Kehitetään erityisesti Traficomin toimintaa ja resursseja testaamisen edistämiseksi Suomessa.

KPMG on tuottanut vuodesta 2018 lähtien raportin, joka kuvaa vuosittain valmiuksia tieliikenteen automaatiolle 30 maassa. Vuonna 2020 julkaistun raportin
mukaan Suomi on sijalla viisi, edellään Singapore, Hollanti, Norja ja Yhdysvallat.
Indeksissä pisteitä sai muun muassa kokeilujen edistämisestä, sähköautojen latauspisteiden määrästä sekä teknologisten innovaatioiden edistämisestä. Suomen lainsäädäntöympäristö sai korkeimmat pisteet kaikkien maiden joukossa.
Erityisesti huomioitiin sääntelyn kyky vastata haastaviin tilanteisiin sekä se, että
Suomen koko tieverkko on avattu testausmahdollisuuksille. Lisäksi Suomen vahvuutena mainittiin automaattisilla, säänkestävillä pienlinja-autoilla (Sensible 4)
tapahtuva pilotointi sekä suomalaisten korkea digitaalisten taitojen ja digitaalisen
infrastruktuurin taso. Raportissa todetaan, että maastamme puuttuu sellaista
ajoneuvon valmistusta, joka voisi toimia kehityksen ajurina. Samalla kuitenkin
pienemmillä yrityksillä saattaa olla suurempi vapaus toimia. On huomattava, että
Suomessa on muun muassa kyberturvallisuusosaamista sekä ajoneuvoissa käytettävien sensoreiden ja ohjelmistojen valmistusta. Raportissa mainitun lisäksi
Suomen haasteena voidaan pitää ajoneuvojen varsin korkeaa käyttöikää, mikä
hidastaa automaattisten ajoneuvojen tuloa teillemme. Lisäksi kylmän vuodenajan
sääolosuhteet ovat suurella osalla tieverkkoa automaation kannalta ison osan
vuodesta varsin haasteelliset. Suomessa on myös suuri määrä sorateitä, jotka
ovat automaattiajamisen kannalta haastavia, muun muassa nousevan pölyn ja
tiemerkintöjen puutteen vuoksi.
Tieliikenteen automaatioon liittyvä sääntely ja sen kehitystarpeet
Automaattiajamiseen liittyvää sääntelyä tehdään monessa paikassa ja monelta
eri tulokulmalta. Perinteisesti keskeinen merkitys on ollut UNECE:n sääntelyllä,
jonka tekniset säännökset ovat tulleet osaksi Suomen sääntelykehikkoa EU:n
kautta ja liikennesäännöt kansallisella voimaansaattamissääntelyllä. UNECE:ssä
ei ole säännelty tietosuojakysymyksiä, joiden osalta EU:n yleinen tietosuoja-
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asetus (GDPR) on EU-maissa keskeisessä roolissa. Tekoälyyn liittyvä eettinen kehikko saattaa saada konkreettista sisältöä esimerkiksi teknisen sääntelyn kautta,
mutta tällöin olisi mielekästä hahmottaa, millaisen kokonaisuuden tekninen sääntely muodostaa, ja palveleeko se muotoutumassa olevia eettisiä päämääriä. Kaiken kaikkiaan automatisoituvaan tieliikenteeseen liittyvä sääntely-ympäristö on
muotoutumassa varsin monitahoiseksi, ja on olemassa vaara, että kokonaisuus
on huonosti hallittavissa, ellei sitä pyritä tietoisesti tarkastelemaan. UNECE:n
WP.1 on käynnistämässä asiantuntijaryhmän työtä uuden nimenomaan tieliikenteen automaatiota koskevan kansainvälisen oikeudellisen instrumentin valmistelemiseksi. WP.1 sai kokouksessaan syyskuussa 2020 valmiiksi asiantuntijaryhmän työtä ohjaavat säännöt (terms of reference), ja ne on tarkoitus hyväksyttää
UNECE:n sisäliikennekomitean (Inland Transport Committee) kevään 2021 kokouksessa, minkä jälkeen työ pääsisi käyntiin. Suomessa on pidetty hyvänä ajatusta siitä, että automaatiota varten luodaan uusi sääntelykehikko, eikä ryhdytä
muuttamaan olemassa olevaa, sillä myös perinteisiä ei-automaattisia ajoneuvoja
on käytössä vielä varsin pitkään. Tällöin on edelleen myös tarve nyt voimassa
olevalle sääntelylle. Asiantuntijaryhmän työn odotetaan vievän useita vuosia.
Kansallisella tasolla tapa, jolla kansainvälinen sääntely on saatettu Suomessa
voimaan, on mahdollistanut muun muassa pitkällekin kehittyneiden automaattisten ajoneuvojen kokeilut yleisillä teillä etäohjaukseen perustuen. Uudessa tieliikennelaissa (729/2018) pyrittiin poistamaan siihen mennessä tunnistetut automaation esteet kansainvälisen kehyksen sallimissa rajoissa. Liikennesäännöt on
kirjoitettu passiiviin, eikä kuljettajaa, joka on kansainvälisten sääntöjen mukaan
tähän saakka ollut toistaiseksi ihminen, ole mainittu. Tienkäyttäjän määritelmää
muutettiin siten, että ohjaaminen on mahdollista muualtakin kuin tieltä. Etäohjauksen tarkempia vaatimuksia ei ole ainakaan toistaiseksi määritelty, mutta lain
mukaan ajoneuvon tulee olla hallinnassa ja kuljettajan tulee olla psyykkisiltä ja
fyysisiltä ominaisuuksiltaan kelpoinen. Edelleen laki mahdollistaa auton teknisten
laitteiden täysimääräisen hyödyntämisen ajoneuvon hallinnassa, kunhan niiden
käyttö ei vaaranna eikä haittaa turvallisuutta. Viestintävälinettä ei kuitenkaan saa
pitää kädessä ajon aikana kansainvälisiin säännöksiin perustuen. (Liikenteen automaation lainsäädäntö ja avaintoimenpidesuunnitelma)

4.6

Automaattibussien hankintaesimerkkejä
Automaattibussien hankintoja ei ole Suomessa vielä paljon tehty ja kaikki hankinnat on toteutettu tähän mennessä tutkimusprojektien puitteissa olevia pilotointeja varten. Alla on esitetty automaattibussien hankintaesimerkkejä Sohjoa
Baltic -hankkeesta [16], Tampereen Hiedanrannan automaattibussikokeilusta
sekä FABULOS-hankkeesta. [65]
SOHJOA
SOHJOA-robottibussi Suomen urbaaneissa olosuhteissa -julkaisussa kerrotaan,
että Helsinki RobobusLine- ja mySMARTLife-projekteja varten ostettu automaattibussin hankinta toteutettiin EU-laajuisena hankintana avoimella menettelyllä.
Hankinta käynnistettiin julkaisemalla hankinnasta hankintailmoitus Hilma-
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portaalissa. Hilmassa kaikki tarjoamisesta kiinnostuneet sekä tarjoajille asetetut
soveltuvuusvaatimukset täyttävät toimittajat saattoivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen, tarjoajilla oli 35 päivää aikaa jättää tarjous.
Tätä ennen oli tosin jo tehty markkinakartoitus potentiaalisista bussitoimittajista
sekä käyty vuoropuhelua näiden kanssa. Soveltuvia toimittajia todettiin olevan
kolme ja tämän tiedon pohjalta alettiin valmistella tarjouspyyntöä ottamalla huomioon automaattibussien erityispiirteet. Lisäksi automaattibussien valmistajia on
maailmalla toistaiseksi vain vähän, joten tarjouspyyntö tai lähinnä sen vaatimukset piti pystyä laatimaan niin, ettei suosita tiettyä valmistajaa. Bussien ominaisuudet tietyltä osin ovat toisaalta yhteneväisiä.
Tarjouspyyntö tässä hankkeessa koostui toimittajien soveltuvuusdokumenteista
sekä automaattibussin vähimmäisvaatimuslistasta, joka keskittyi bussilta vaadittuihin teknisiin ominaisuuksiin ja palveluihin. Hankintapäätöksessä ainut määräävä tekijä oli tarjottu hinta, joten voittaja olisi ollut ehdot täyttävä ja halvimmalla hinnalla bussin tarjoava toimittaja. Huolellisesta valmistelusta huolimatta
tämä tarjouskilpailu ei johtanut hyväksyttävään tarjoukseen (tarjouksia saatiin
kaksi). Toinen tarjoaja ei pystynyt täyttämään kaikkia vaadittuja lisäpalveluita
halutulta ajalta asetetun hintarajan puitteissa ja toisen osalta vaatimusten täyttämättömyys liittyi teknisiin vähimmäisvaatimuksiin sekä tarjouksesta puuttuneisiin palveluihin.
Tarjouskilpailun päätyttyä ja hankintapäätöksen (tässä tapauksessa päätös olla
hankkimatta bussia kummaltakaan tarjoajalta), julkaisun jälkeen tarjoajilla oli 14
vuorokautta aikaa valittaa päätöksestä. Tänä aikana mietittiin myös automaattibussin hankintaa suorahankintana, mutta sen todettiin olevan kuitenkin liian riskialtista, sillä bussitoimittajien (bussien) ominaisuudet olivat kuitenkin niin yhteneväisiä ja päätöstä olisi ollut hankala perustella.
Toinen tarjouskilpailu suunniteltiin niin, että hankintapäätökseen vaikutti tarjotusta hinnasta sekä vaadituista bussin teknisistä ominaisuuksista ja palveluista
saadut pisteet (hinta 65 % ja ominaisuudet 35 %). Tarjouspyynnössä oli edelleen
tietyt pakolliset vähimmäisvaatimukset, mutta tarjoajat pystyivät nostamaan pisteitään tarjoamalla parempia ominaisuuksia ja palveluita. Näin ollen ainoa hankintapäätöksessä määräävä tekijä ei ollut hinta ja tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia voitiin keventää. Tällä tavoin varmistettiin, että saataisiin ominaisuuksiltaan paras mahdollinen bussi suhteessa hintaan.
Vaatimukset muun muassa teknisten ominaisuuksien, ylläpitopalveluiden ja bussin ohjelmoinnin osalta koottiin Excel-taulukkoon, jossa tietyt vaatimukset oli listattu pakollisiksi ja tietyt valinnaisiksi. Pakolliset vaatimukset piti täyttää tai tarjota, jotta tarjous voitiin hyväksyä. Valinnaisia vaatimuksia ja palveluita tarjoamalla pystyi saamaan lisäpisteitä, jotka yhdessä tarjotun hinnan kanssa määrittivät tarjoajan saadut kokonaispisteet sekä lopulta tarjouskilpailun voittajan. Toinen tarjouskilpailu tuotti kaksi hyväksyttävää tarjousta toimittajilta Easymile ja
Navya. Voittajaksi kokonaispisteiden perusteella valikoitui Navyan ARMA-automaattibussi ja hankintapäätöksen valitusajan jälkeen bussin tilaus oli mahdollista. [14]. Lisää: [66]

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

65 / 87
Automaattisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä

Hiedanranta
Tampereen kaupungin edustajaa haastateltiin Tampereen Hiedanrannan automaattibussien hankinnasta. Kyseessä oli erityisalojen hankinta, jossa on sallittu
hankkiminen erilaisin ehdoin kuin peruspalveluhankinnassa. Hankinta oli joukkoliikenteen palvelun alla ja hankintaraja mahdollisti jopa suorahankinnan. Hankkeen vaatimusten vuoksi oli järjestettävä hintavertailu, joka toteutettiin minikilpailutuksena. Tiedossa olleita toimijoita pyydettiin ilmoittautumaan mukaan varsinaiseen tarjouskilpailuun ja tämän aikana tieto levisi ja mukaan saatiin lisää
kiinnostuneita. Näille tahoille lähetettiin tarjouspyyntö, jossa sisältö oli tietyllä
tarkkuudella määritelty. Hankinta perustui lähinnä minimivaatimuksiin, jotka piti
saavuttaa ja itse valinta perustui hintaan. Menetelmä toimi riittävän hyvin, vaikka
lopulta tarjouksia jätti vain kaksi toimijaa. Aikataulu oli kiireellinen ja vaatimukset
suhteellisen kovat, joten vähäistä tarjoajien joukkoa osattiin odottaa.
Sohjoa Baltic
Sohjoa Balticin The Roadmap to Automated Electric Shuttles in Public Transport
- The Procurement Challenges -julkaisussa [65] todetaan, että automaattibussin
hankinta aloitettiin markkinavuoropuhelulla, jonka tarkoituksena oli löytää potentiaaliset ja parhaat tahot automaattibussien toimittajiksi. Keskustelu avattiin
aiheesta kiinnostuneiden tahojen kanssa ja tulevan hankkeen yksityiskohtia käytiin läpi entistä tarkemmin. Tärkeä osa hankintaa oli listaus teknisistä vaatimuksista, joka sisälsi olennaisimmat toiminnot hankintaan liittyen. Näin varmistettiin
se, että hankitaan paras mahdollinen ratkaisu teknologian sen hetkiset rajoitteet
huomioituina. Listaus teknisistä vaatimuksista toimitettiin tarjouspyynnön mukana ja vaatimukset oli jaoteltu pakollisiin ja vaihtoehtoisiin toimintoihin. Pakolliset vaatimukset hakijan tuli täyttää menestyäkseen tarjouskilpailussa. Vaihtoehtoisista vaatimuksista tarjoaja pystyi kuitenkin saamaan lisäpisteitä.
Hankintaprosessi toteutettiin avoimena hankintana alle EU:n kynnysrajan ja
kaikki halukkaat saivat jättää tarjouksen. Tarjouspyyntö oli avoinna 11 päivää ja
kiinnostus hankintapalvelussa tarjousta kohtaan oli aktiivista. Tarjouspyyntöön
vastasi lopulta kuitenkin ainoastaan yksi toimittaja, tanskalainen Holo ja heidän
tarjouksensa arvioitiin päteväksi. Päätös Holon valinnasta oli helppo, sillä muita
tarjoajia ei ollut ja Holo täytti tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. [65]
FABULOS
Onnistuneen hankinnan takaamiseksi FABULOS-hankkeessa haluttiin kuulla älyliikenteeseen erikoistuneilta teknologiayrityksiltä ja muilta alan asiantuntijoilta,
mikä on markkinoiden nykytilanne, ja mitkä ovat realistiset odotukset itseohjautuvien bussien lähitulevaisuuden kehityksestä. Näiden näkemysten keräämiseksi
ja tarjouspyynnön raamien hahmottamiseksi FABULOS-hankkeen puitteissa
käynnistettiin avoin markkinavuoropuhelu. Aiheesta järjestettiin myös webinaareja ja kaikissa tilaisuuksissa esiteltiin FABULOS-hankkeen haasteita sekä käytettävä esikaupallinen hankintaprosessi (Kuva 7). Lisäksi aikaa oli varattu keskustelulle ja kysymykselle.

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

66 / 87
Automaattisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä

Syyskuussa 2018 julkaistiin kansainvälinen esikaupallinen tarjouspyyntö, jonka
tarkoituksena oli houkutella eturivin yrityksiä älyliikenteen ja teknologian aloilta
mukaan kilpailutukseen. Kilpailutus oli ns. kaupallistamiskilpailu, jonka tarkoituksena oli saada yritykset kilpailemaan julkisen sektorin tarpeisiin vastaavien ratkaisujen kehittämisessä. Kilpailutusta varten eri alojen yritysten tuli muodostaa
konsortioita, jotka pystyvät tarjoamaan kokonaisratkaisua itseohjautuvan linjaautolinjan operoimiseksi ja pilotoimiseksi vuonna 2020. Kilpailutukseen pystyivät
osallistumaan kaikki yritykset ja organisaatiot, mutta niiden piti sitoutua tekemään vähintään 50 % tarvittavasta tutkimus- ja kehitystyöstä Euroopan Unionin
jäsen- ja liitännäisvaltioiden alueella.
Tarjousten jättämisen jälkeen käynnistettiin varsinainen kolmivaiheinen esikaupallinen hankintaprosessi, joka päättyi syyskuussa 2020. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin tarjottujen teknologiaratkaisujen soveltuvuus. Lupaavimmat
tuoteideat kehitettiin prototyypeiksi ja testattiin laboratorio-olosuhteissa toisessa
vaiheessa. Kolmannessa vaiheessa varmistettiin lopputuotteiden soveltuvuus
testaamalla niitä aidoissa olosuhteissa. Kyseessä oli vaiheittain etenevä tuotekehitysprosessi, jonka jokaisessa vaiheessa noudatettiin kilpailun periaatteita. [67]
[68]

Kuva 7: Esikaupallinen hankintaprosessi [69]
Kokemuksia hankinnoista
Automaattibussin hankinnassa on tällä hetkellä syytä huomioida se, että bussin
liikennöinti on riippuvainen valmistajan vuosittain tarjoamista palveluista. Tämä
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tarkoittaa käytännössä muun muassa ohjelmistolisenssejä, etävalvontaa ja
huoltoa. Bussin hankintahinnan lisäksi voi joutua siis maksamaan huomattavan
suuria 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, jonka tehtävänä
on valvoa bussin toimintaa. [14]

5

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

5.1

Euroopan ja Suomen kehitysnäkymät ja tavoitteet
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.
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. Luonnoksessa todetaan myös, että tieliikenteessä nopeinta kehitystä odotetaan hitailla nopeuksilla liikkuvissa etäohjatuissa ajoneuvoissa. Pikkubussit näyttävät kehittyvän nopeimmin ja ne voivat
toimia esimerkiksi joukkoliikenteen runkolinjojen liityntäliikenteenä. Etäohjattujen niin sanottujen robottitaksien tuloa povataan myös, mutta selvästi hitaammalla aikataululla.
Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti 4. toukokuuta 2021 lausuntokierrokselle
liikenteen automaation edistämistä koskevan valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksen. Tämä periaatepäätös koskee kaikkia liikennemuotoja ja siinä avataan automaatiokehityksen tämänhetkistä tilaa sekä hahmotellaan sen mahdollisia kehityssuuntia. Periaatepäätös perustuu liikenne- ja viestintäministeriössä
työn alla olevaan liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelmaan. Tavoitteena on tukea automaatiokehitystä Suomessa ja varmistaa,
että lainsäädäntö mahdollistaa liikenteen automaation ja sitä kautta saatavat
hyödyt: turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää liikennettä. Automaation
hyötyjä tulee ottaa käyttöön sitä mukaa kuin tekniikat kehittyvät ja niitä
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hyödyntävät liikennevälineet tulevat markkinoille. Periaatepäätösluonnos sisältää
seuraavat liikenteen automaatiota koskevat toimenpidekokonaisuudet:


sääntelyn kehittäminen



fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen



tiedon hyödyntäminen



kokeilujen ja testaamisen lisääminen.

Toimenpiteiden ensisijainen vetovastuu ja seuranta ovat julkisen sektorin toimijoilla, mutta toteutus ja suunnittelu tapahtuvat yhteistyössä muiden liikennealan
toimijoiden kanssa. Periaatepäätöksessä on painotettu liikenneturvallisuus- ja
kyberturvallisuusnäkökulmia. Liikenteen automaation tavoitteena oleva ihmiskeskeisyys tarkoittaa, että kehittämistyössä ja toteutuksessa on huomioitava ihmisten tarpeet ja kyky hyödyntää automatisoituvia kulkuneuvoja ja liikennepalveluja.

5.2

Ajoneuvovalmistajien suunnitelmat, näkemykset ja visiot
Ajoneuvovalmistajista riippuen lupaukset täysin automaattisten ajoneuvojen
markkinoille tulosta vaihtelevat. Tesla on jo jonkin aikaa lupaillut täysin automaattisen ajamiseen kykenevän auton tulevan markkinoille ”hyvin pian”. General
Motorsin Cruisen Origin -sukkulabussin oletetaan tulevan tuotantovaiheeseen
vuonna 2023 ja Volkswagen on ilmoittanut tuovansa sähköisen ”mikrobussin”
markkinoille vuonna 2025. Waymo on jo nykyään käytössä Phoenixissa Arizonassa. Huomattavaa on, että kaikki nämä ajoneuvot tulevat olemaan käytössä
rajatussa ympäristössä ja rajallisissa olosuhteissa. Kuitenkin on todennäköistä,
että 2025–2030 välisenä aikana erilaisten täysin automaattisten ajoneuvojen
määrä markkinoilla tulee merkittävästi kasvamaan. 9.6.2021 Sensible 4 ilmoitti
tuovansa yhdessä ruotsalaisen T-Engineering Euroopan markkinoille sarjavalmisteisen itseajavan kiinalaisen Dongfeng Motorsin valmistaman Sharing-VAN -automaattibussin vuonna 2022. Nämä bussit tulevat olemaan täysin kuljettamattomia ja niitä tullaan käyttämään osana joukkoliikennepalveluja. T-Engineering ja
Sensible 4 vastaavat yhdessä siitä, että uusi ajoneuvo täyttää eurooppalaiset
laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Markkinoilla ei ole vielä ollut autoteollisuuden
laatustandardeja täyttävää automaattibussia. Tästä syystä ajoneuvoja ei ole
myöskään nähty pysyvässä käytössä, vaan automaattibussiprojektit ovat tilapäisiä kokeiluja. Uudessa laatustandardit täyttävässä Sharing-VAN:issa ei ole turvakuljettajaa ajoneuvon sisällä valvomassa ajamista, vaan ajoneuvot kulkevat itsenäisesti ja niiden valvonta suoritetaan etäohjauksella. Valmistajien ilmoituksen
mukaan uusi bussi tulee olemaan nykyisiä vaihtoehtoja edullisempi.
Automaattinen liikenne ja automaattiset ajoneuvot voivat tarjota valtavia etuja
ja jatkossa muuttaa merkittävästi joukkoliikennettä varsinkin kaupunkialueilla.
Näin on kuitenkin vain, jos automaattiset ajoneuvot ja niiden palvelut integroidaan olemassa oleviin joukkoliikenteen verkkoihin ja hyödynnetään palvelujen
yhteiskäyttöisyyttä. Palvelujen on oltava luotettavia, turvallisia ja matkustajien
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henkilökohtainen turvallisuus on pystyttävä takaamaan. Palvelujen on oltava
houkuttelevia ja helppoja käyttäjien näkökulmasta.
Tulevaisuudessa joukkoliikenteen automaattiset ajoneuvot tulevat pikkubussien
lisäksi myös olemaan isompia ja niillä pystytään ajamaan pidempiä etäisyyksiä.
Ensimmäiseksi pitkän matkan automaattisen ajamisen käytäväksi ollaan Suomessa suunnittelemassa Helsingin ja Tampereen välistä valtatie 3:n moottoritieosuutta ja tällä hetkellä vuoden 2021 kuluessa ollaan selvittämässä tämän tieosuuden soveltuvuutta automaatiotason 3 tai 4 automaattiajoneuvoille ja automaattiajamiselle.
Automaattinen liikenne tulee vielä pitkään liikkumaan ns. perinteisen liikenteen
seassa ja näyttää siltä, että suurin osa automaattisten bussien liikenteestä tulee
lähivuosina olemaan kaupunkien sisäistä ja usein alueellista. Kuten normaalissa
bussiliikenteessä myös automaattisten bussien kohdalla esteettömyys ja saavutettavuusvaatimukset tulevat korostumaan. Automaattisten bussien tulee pystyä
liikennöimään erilaisissa toimintaympäristöissä olosuhteista riippumatta. Suomessa on ehdoton vaatimus, että automaattiset bussit liikennöivät ympäri vuoden, myös talvella lumisissa ja jäisissä ympäristöissä. Automaattisten bussien ja
niiden tarjoamien palvelujen tulee vastata käyttäjien liikkumistarpeisiin ja niiden
tulee ajaa reittejä, jotka toimivat matkustajien asettamia tavoitteita noudattaen.
Sensible 4:n toimitusjohtajan Harri Santamalan mukaan vuosina 2015–2016 innostuksen ollessa korkeimmillaan maalailtiin isojakin tulevaisuuden lupauksia ja
visioita automaattiliikennettä koskien. Viime vuosien aikana tämä ”hypetys” on
laantunut ja ajatukset ovat nyt realistisempia. Santamalan mukaan automaattisessa ajamisessa voidaan kuitenkin muutaman vuoden sisällä nähdä jo joitain
kaupallisesti uskottavia operaatioita, ja noin viiden vuoden päästä tekniikkaa ryhdytään todennäköisesti soveltamaan enemmän massoille suunnattuihin tuotteisiin. Nyt tiedetään jo, että autoilu on murroksessa ja tulevilla sukupolvilla ei enää
välttämättä ole tarvetta omistaa ajoneuvoa, vaan he haluavat päästä liikkumaan
sujuvasti riippumatta siitä omistaako auton vai ei. Liikkumisen tarve siis korostuu, mutta auton omistamisen tarve vähenee jatkossa.
Keskusteluissa ja haastatteluissa on tullut esille, että ajoneuvovalmistajien ja palvelutarjoajien näkemykset tulevaisuuden automaattisesta bussiliikenteestä ovat
pitkälti yhteneviä ympäri maailmaa. Tiettyjä ajatuksia, tulevaisuudennäkymiä ja
visioita sekä tiekarttoja ovat mm. seuraavat (Kuva 8):


2021–2022: Automaattinen ajo kaupunki- ja esikaupunkialueilla 0–
40 km/h (viimeisen ja ensimmäisen kilometrin palvelut, liityntäliikenne),
turvakuljettaja (engl. safety driver) mukana ajoneuvossa. Pääosin kokeiluja ja pilotointia.



Q2/2022: Viimeisen ja ensimmäisen kilometrin palvelujen ajoneuvo on
valmis täysin itsenäiseen ajamiseen suljetuilla alueilla, joilla ei ole muuta
liikennettä.



2023: Täysin automaattinen palveluratkaisu on käytettävissä, ei turvakuljettajaa ajoneuvossa, bussi ajaa omalla kaistallaan avoimilla alueilla.
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2024: Viimeisen kilometrin toimintojen toimintaympäristö (ODD – Operational Design Domain), yksinkertaiset reitit, muun liikenteen kanssa jaetut
ajokaistat, julkiset tiet.



2025: Todellinen viimeisen kilometrin autonominen toiminta kaupallisessa
ympäristössä monimutkaisilla reiteillä, tilauksesta kaupunki- ja esikaupunkialueilla



2026: Runkolinjat ja moottoritiet 0–80 km/h.

Kuten todetaan, automaattinen ajaminen vaatii myös fyysiseltä ja digitaaliselta
infrastruktuurilta valmiuksia. Yllä mainitun vision toteutumisen kannalta on tärkeää, että tie- ja katuverkon valmius automaattiliikenteelle on olemassa. Todennäköistä onkin, että vaiheistus ja eteneminen tapahtuu yllä esitetyllä tavalla. On
kuitenkin mahdollista, että muun liikenteen seassa tapahtuva automaattiajaminen saattaa toteutua hieman myöhemmin. Vuosien 2023–2026 välillä autonvalmistajien näkemysten mukaan tapahtuva kehitys voi muista tekijöistä, osapuolista ja valmiuksista johtuen, toteutua myöhemmin. Todennäköistä on, että se
tapahtuu vasta vuosina 2025–2030, joiltain osin jopa kauempana tulevaisuudessa. Varovaisimmissa arvioissa esitetään, että automaattinen liikenne tulee
olemaan osa liikenteen kokonaisuutta vasta vuoden 2040 tietämissä.

Kuva 8: Näkemys automaattisen ajamisen kehityspolusta.
Automaattiliikenteen kustannustehokkuutta lisää se, että ajoneuvojen osto-,
vuokraus- ja/tai palveluostohinnat laskevat, se että yksi henkilö valvoo ja ohjaa
useampaa ajoneuvoa etäohjauskeskuksesta (ilman turvakuljettajaa) ja se että
automaattibussilla voidaan korvata muuta bussiliikennettä. Tulevaisuudessa todennäköisesti sekä ohjauksen tarve että siihen liittyvät vaatimukset kevenevät
ja tämän myötä voitaneen edetä yhä enemmän kohti poikkeustilanteiden hoitoa.
Yllä olevasta aikataulunäkemyksestä selviää se, että todennäköisimmät ns. kaupalliset toimintaympäristöt ja ODD:t automaattiselle ajamiselle sekä automaattisille busseille ilman turvakuljettajaa tulevat kolmen lähivuoden aikana olemaan
suljettuja/rajattuja alueita ja/tai omia kaistoja muun liikenteen seassa. Näistä
suljetut alueet, kuten esimerkiksi kampusalueet, lienevät helpommin otettavissa
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käyttöön. Omat, muulta liikenteeltä suljetut kaistat saattavat vaatia merkittäviäkin infrastruktuuri-investointeja ja tulla liian kalliiksi. Tutkimusten mukaan kaupunkiympäristössä tapahtuva liikennöinti ei ainakaan Suomessa vaadi merkittäviä investointeja fyysiseen infrastruktuuriin. Liikennöintikokeiluja, joissa turvakuljettaja on mukana, on tehty Suomessa jo useita ja niistä saatuja kokemuksia
on käsitelty edellä luvussa 2.4. Voidaankin todeta, että kun voidaan siirtyä ajamaan muun liikenteen seassa ilman turvakuljettajia, voidaan tarjota taloudellisesti kannattavaa tai ainakin työvoimakustannuksiltaan merkittävästi edullisempaa palvelua.
Silloin kun automaattinen liikenne on osa joukkoliikennettä, on oletettavaa, todennäköistä ja suotavaa, että automaattisten bussien lippu- ja maksujärjestelmät integroidaan osaksi joukkoliikenteen kokonaisuutta. Kaupunkien joukkoliikenne ei nykyäänkään toimi pelkästään lipputuloilla, eikä automaattisten bussien
mukaan tuleminen kokonaisuuteen muuta tätä seikkaa. Toisaalta siinä vaiheessa,
kun turvakuljettajat voidaan siirtää pois busseista, alenevat henkilökustannukset
merkittävästi, pikkubusseissa arviolta mahdollisesti jopa 80 %, mikä nostaa automaattisen liikkumisen kustannustehokkuutta. Turvakuljettajien poistamisen on
arvioitu tapahtuvan n. 2023 alkaen. Yhteenvetona voidaan todeta, että autonominen bussiliikenne on tulevaisuudessa osa joukkoliikennejärjestelmää ja sen liiketoimintamalleja.

5.3

Kustannusrakenne
Operointi ja palvelu
Palvelukokonaisuuden kustannusrakennetta ja kannattavuusanalyysiä on käsitelty luvussa 2.5. Joukkoliikenteen nykyinen kustannusrakenne muuttuu tulevaisuudessa. Poltto- ja voiteluainekustannukset muuttuvat energian hinnan ja akkujen kustannuksiksi. Myös huoltokustannukset alenevat automaation myötä.
Automaattibussien pullonkaulana usein pidetyt sensoreiden hinnat tulevat jatkossa laskemaan vauhdilla, mikä alentaa myös automaattisten bussien kokonaiskustannuksia.
Bussiliikenteen kustannusrakenne voidaan jakaa poltto- ja voiteluaineisiin, renkaisiin ja muihin varaosiin, korjaukseen ja huoltoon sekä palkkoihin. ROBUSTAhankkeessa tutkittaessa kustannusrakennetta tehtiin laskelmia perustuen pienkaluston yksikkökustannuksiin. Laskelmien tuloksena voitiin todeta, että sähkökäyttöisten bussien kilometrikustannukset (20,10 €) ovat alempia kuin dieselbussien (27,60 €). Automaattibussit ovat laskelmien mukaan edullisimpia
(18,90 €). Tuntikustannuksia varten otettiin keskiarvo eri pienkalustoliikennöitsijöiden tuntikustannuksista. Tämä koskee myös kalustopäiväkustannuksia. Dieselbussilla ja sähköisellä bussilla tuntikustannukset olivat samat (110,85 €). Automaattibussin tuntikustannusarvio (22,17 €) laskettiin olettaen, että yksi etäohjaaja hallitsee viittä eri bussia samaan aikaan. Kustannuserottelussa 260 arkivuorokauden aika dieselbussi oli kallein (86 208,20 €), sähköbussi toiseksi kallein
(84 258,20 €) ja automaattibussi halvin (60 889,40 €). Voidaan siis todeta, että
autonominen bussi on selvästi edullisin, mikäli päästään aitoon etäohjaukseen.
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Liityntäliikenteen palvelumalleja, kustannusrakennetta ja kysyntää on myös selvitetty Tampereella Hämeen Ammattikorkeakoulussa keväällä 2021 Lauri Jokisen
opinnäytetyössä ”Robottibussit osana raitiotien liityntäliikennettä Tampereella”
[70].
Tässä työssä tarkasteltiin millaisiin käyttökohteisiin sekä millaisella palvelumallilla ja -tasolla automaattiset ajoneuvot parhaiten soveltuvat Tampereen raitiotien
tulevaisuuden liityntäliikenteeseen. Tarkastelukohteina olivat Hiedanrannan uusi
kaupunginosa, Hatanpään sairaala-alue sekä Härmälän Messu- ja urheilukeskuksen alue.
Työssä todetaan, että automaattisen liikenteen kustannusrakenne on erilainen
verrattuna nykyiseen joukkoliikenteen kustannusrakenteeseen. Tunnistettuja
kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä voivat olla erilaiset valvonta- ja vartiointipalvelut, valvomo- ja varikkotoimintaan liittyvät kustannukset, automaattisia ajoneuvoja tarjoavien toimijoiden palvelujen sisältö ja käyttöjärjestelmäpäivitykset.
Toiminnan alkuvaiheessa automaattisia ajoneuvoja tarjoavilta yrityksiltä hankittaisiin Tampereella mahdollisimman kokonaisvaltainen palvelu. Automaattisen liikennöinnin valvomo- ja varikkotoiminnot voitaisiin tarjota tilaajan toimesta operaattorien käyttöön.
Tarkastelukohteina olleilla alueilla saatiin seuraavia tuloksia:


Hiedanrannan uuden kaupunginosan alueella on lyhyet kävelyetäisyydet
raitiotiepysäkeille ja liityntäliikenteen nousukohtainen kustannus olisi korkea eli luokkaa 15,23 € - 15.93 €, kun Tampereen paikallisessa Nysseliikenteessä se on ollut 2019 1,49 €.



Hatanpään sairaalan alueella, joka on melkoisen kaukana suunnitteilla olevasta raitiotielinjasta ja -pysäkeistä, liityntäliikenteellä olisi mahdollista
korvata nykyiset bussiyhteydet sairaala-alueelle ja nousukohtainen kustannus 0,66 € olisi merkittävästi halvempi kuin 2019 Nysse-liikenteessä.



Härmälän tapauksessa tutkittiin kahta erilaista linjaa; liityntälinja 1 Härmälän ja Partolan asuinalueille tarjoamaan uudenlaista liikkumispalvelua
sekä liityntälinja 2 parantamaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen
saavutettavuutta. Liityntälinjalla 1 nousukustannus olisi 3,86 € ja liityntälinjalla 2 se olisi 0,76 €.

Opinnäytetyön johtopäätöksissä todetaan, että automaattinen liityntäliikenne ei
sovellu tutkitulla palvelumallilla syöttö/liityntäliikenteeseen Hiedanrannan uudella asuinalueella. Toisaalta alueen keskitetyt pysäköintilaitokset voisivat luoda
lisäkysyntää. On myös huomattavaa, että alueen sisäisen liikenteen hoitaminen
automaattiajoneuvoilla voisi kilpailla raitiotieliikenteen kanssa, mikä ei ole tavoiteltavaa. Hatanpään sairaala-alueen kytkeminen automaattisella syöttö/liityntäliikenteellä olisi kustannustehokas ratkaisu ja voisi korvata olemassa olevaa bussiliikennettä. Selkeys ja helppokäyttöisyys korostuisi, jos korvattaisiin nykyistä
liikennettä ja käytettäisiin yhtä liityntäpysäkkiä. Härmälän alueella olisi mahdollista parantaa palvelutasoa ja näin nostaa joukkoliikenteen osuutta. Liityntälinjan
1 nousukohtainen kustannus on kuitenkin hieman korkea, toisin kuin Messu- ja
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Urheilukeskuksen kohdalla. Tässä tapauksessa voisi olla myös mahdollista kytkeä
liityntäpalvelun ja raitiotien liput osaksi messulippua.
Automaattiliikenne näyttää sopivan Tampereen raitiotien liityntäliikenteeseen,
kun kysyntäpotentiaalia on riittävästi, reitti on ennalta määritetty ja yhteys on
säännöllinen. Suuretkaan matkustajamäärät eivät vaikuta ongelmallisilta pienehköllä kalustolla liikennöidessä silloin, kun käytössä on lisäkalustoa ruuhkapiikkien
aikana. Liityntälinja sopii erityisesti niissä tapauksissa, kun se liikennöi tietyn
kohteen ja raitiopysäkin välillä. Soveltuvuutta parantaa myös, jos liityntälinjalla
voidaan korvata osin tai kokonaan jo olemassa olevaa linjastoa. Soveltuvissa
kohteissa kustannukset voidaan pitää alhaisina ja samalla kerätä laajemmalta
alueelta matkustajia runkojoukkoliikenteen pariin. Liityntälinja/liityntäliikenne
voi myös parantaa alueellista palvelutasoa ja saavutettavuutta, jolla on todennäköisesti positiivinen vaikutus joukkoliikenteen kulkutapaosuuteen.
Jokinen toteaa, että vaikka liityntäliikenne aiheuttaa vaihdon runkolinjoille, voidaan automaattisella liikenteellä, infran yhteensovittamisella ja hyvällä optimoinnilla minimoida tästä aiheutuva haitta. Hiedanrannan uudella asuinalueella liityntälinjat osoittautuvat liian kalliiksi toteuttaa tarkastellulla/asetetulla palvelutasolla. Aluetta voisi tulevaisuudessa palvella paremmin palvelumalli, joka tarjoaisi
ratkaisun myös alueen sisäiseen liikkumiseen. Tällöin kalustokokokin voisi olla
pienempi. Hatanpään tarkasteltu linja oli tutkimuskohteista kaikista potentiaalisin. Sen liikennöintikustannukset olisivat kohtuulliset, palvelutaso erittäin hyvä
ja linjalla voitaisiin korvata olemassa olevaa linjaliikennettä. Härmälän tarkasteltu rengaslinja on kustannus/nousu -suhteeltaan nykyistä linja-autoliikennettä
kalliimpaa, mutta toisaalta se tarjoaisi alueelleen palvelutasoa, jota ei tällä hetkellä ole olemassa. Tällainen palvelumalli voisi tuoda kilpailukykyisen liikkumisratkaisun ja vähentää autoliikennettä alueella.
Palvelutason noustessa merkittävästi, voidaan odottaa, että myös nousijamäärät
kasvavat. Sen sijaan pienehköt alueet, joissa on tarvetta liikennöidä moniin eri
pisteisiin, vaatisivat erittäin suuret käyttäjämäärät, jotta liikennöinti osana joukkoliikennettä olisi kannattavaa. Asiakkaille voidaan tarjota tutkimuksen perusteella automaattisella ja reittipohjaisella liityntä/liityntäliikenteellä nykyistä parempaa palvelutasoa. Liityntälinjalla voidaan laajentaa tarkastelukohteissa runkoliikenteen saavutettavuutta ja tarjota jokaiselle vuorolle sujuva yhteys. Lisäksi
vuorokautisia liikennöintiaikoja voidaan kasvattaa kustannustehokkaasti. Tällöin
raitiotie liityntäliikenteineen voisi tarjota vaivattoman ja aikatauluriippumattoman tavan liikkua vaikutusalueellaan. Automaattinen liityntäliikenne voi mahdollistaa myös uusia matkustajainformaation tapoja sekä tarjota käyttöalueillaan
vaihtoehdon auton käytölle monilla matkoilla. Haasteina palvelutason parantamisen osalta tunnistettiin koettu turvallisuus sekä esteettömyys ja saavutettavuus.
Tutkimuksessa todetaan myös, että asiakkaan näkökulmasta automaattisten ajoneuvojen kutsuohjautuva palvelu on tärkeää erityisesti satunnaisesti joukkoliikennettä käyttäville henkilöille. Satunnaiset käyttäjät kokevat usein haasteena
joukkoliikenteen matka-ajan ja saavutettavuuden, myös tilan jakaminen muiden
ihmisten kanssa saatetaan kokea epämiellyttäväksi. Kutsuohjautuvuuteen
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perustuva liityntäliikenne voisi tuoda helpotusta sekä pysäkkietäisyyksiin että tilan jakamisen haasteisiin. Toisaalta joukkoliikennettä vakituisesti käyttävät matkustajat taas arvostavat säännöllisyyttä ja tiheitä vuorovälejä, jolloin pysäkille
voisi mennä aikatauluun katsomatta. Kutsuohjautuvaan palveluun ja sen mahdollisiin pääreitiltä poikkeamisiin ja useisiin pysähdyksiin liittyy matkaa-aikaa pidentävä vaikutus, joka tiedetään jo nyt joukkoliikenteen käyttäjämääriin laskevasti vaikuttavana tekijänä. Ensimmäisen ja viimeisen kilometrin palvelujen
markkinointi on erittäin tärkeää riippumatta matkustajatyypistä. Kutsuohjautuvan liityntäliikenteen haasteeksi saattaa muodostua palvelun korkea yksikkökustannus. Koska kutsuliikenne on hyvin yksilöllistä palvelua, joka pohjautuu asiakkaan tilaukseen, voi palvelun kustannustehokas toteuttaminen olla vaikeaa. On
olemassa mahdollisuus, että kutsupohjaiseen liityntä-/liityntäliikenteen ajoneuvoon ei saada tarpeeksi matkustajia, mikäli palvelu on liian yksilöllistä. Tällöin
joukkoliikennemäisyys saattaa kärsiä. Tämä on todennäköinen vaihtoehto varsinkin silloin, jos jokainen matkustaja tilaisi liityntälinjan kotiovelleen heti, kun
tarve ilmaantuu, muiden matkustajien suunnitelmia ja tarpeita huomioimatta.

Automaattibussin käyttöönottokustannukset
Alla olevassa taulukossa on esitetty automaattibussin käyttöönottoon liittyviä
kustannuksia. Ne pohjautuvat sekä Suomessa tehtyihin selvityksiin että ajoneuvovalmistajilta saatuihin tietoihin. Kustannukset ovat keskimääräisiä hankintaan
ja käyttöönottoon liittyviä arvoja, jotka saattavat vaihdella tapauskohtaisesti.
Suuruusluokat kuvaavat kuitenkin tämän hetken tilannetta. On odotettavaa, että
esimerkiksi automaattibussin hankintakustannukset tulevat jatkossa laskemaan
mm. sensoreiden hintojen laskun myötä sekä ajoneuvojen sarjatuotannon yleistyessä.
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Taulukko 5: Automaattibussin käyttöönottokustannukset

5.4

Haasteita ja riskianalyysi
Kaiken kaikkiaan niin kansallisten kuin kansainvälisten tutkimusten, selvitysten
ja kokeilujen perusteella näyttää siltä, että automaattinen liikenne voi parantaa
joukkoliikenteen palvelutasoa, varsinkin kun se integroidaan osaksi joukkoliikenteen kokonaisuutta. Tällöin järjestelmä on ehyt kokonaisuus ja luo asiakasarvoa
tarjoamalla käyttäjilleen entistä parempaa palvelutasoa tai täysin uutta palvelua.
Tampereen kaupungin/Nyssen suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen esitti
3.6.2021 pidetyssä Älyliikenteen ajankohtaiset -tilaisuudessa, että automaattiliikenteelle on olemassa käyttökohteita Tampereella. On kuitenkin otettava huomioon se seikka, että automaattiset bussit osaltaan myös kilpailevat muiden liityntäkulkutapojen kanssa, kuten esimerkiksi kävely, sähköpotkulaudat ja pyöräily.
Automaattiliikenteen laajuuteen tulevat vaikuttamaan ratkaisevasti sekä kustannustehokkuus että asiakkaiden palvelukokemukset. Monta asiaa on kuitenkin
vielä ratkaisematta:


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
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fyysisen ympäristön saattaminen palvelua tukevaksi

Automaation ja automaattiliikenteen kehittämisessä, toteuttamisessa ja operoinnissa on olemassa potentiaalisia riskejä. Ne täytyy tunnistaa ja ottaa huomioon
turvallisuussuunnitelmassa, jonka osana on syytä olla riskienhallintasuunnitelma
ja riskianalyysi.
Eri hankkeissa todettuja automaattiliikenteeseen ja palveluihin liittyviä riskejä
ovat olleet:


palvelukonseptia ei saada toimimaan suunnitellusti (esim. kutsupohjaista
palvelua ei voida toteuttaa halutulla tavalla)



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, mikä saattaa aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle



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 riskejä,
jotka on otettava huomioon eurooppalaista automaattiliikennettä kehitettäessä
ja niiden varalta on myös pyrittävä suunnittelemaan tarvittavia toimenpiteitä:


Euroopan tasolla lupamenettelyprosessit ja lainsäädännön taso estävät kehitystyötä – EU-tason harmonisointia tarvitaan.



Tieturvallisuus ei ole riittävä, kun automaattiset ajoneuvot jakavat tien
muun liikenteen kanssa – turvallisuus- ja liikennesäännöt täytyy harmonisoida EU-tasolla.
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Vastuu vahingoista on epäselvää, kun vastuu ajoneuvon kuljettamisesta
siirtyy ihmiseltä teknologialle – EU:n nykyisiä 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.

Voidaan todeta, että 2025 alkaen ollaan valmiita toimimaan täysin muun liikenteen seassa. Moottoriteillä alkaa olla valmiuksia suuremmissa nopeuksissa tapahtuvaan liikennöintiin hieman myöhemmin. 2030 jälkeen, viimeistään 2040 mennessä, automaattisen joukkoliikenteen voi odottaa olevan jo melkoisen vakiintunutta. Aluksi käytetään pääosin kiinteitä reittejä. Useimmilla automaattisten bussien valmistajilla on olemassa valmius reittipoikkeamiin ja jopa täysin kutsupohjaisiin ratkaisuihin. Mikäli edellä mainittuihin palveluihin ja kustannuksiin liittyvät
haasteet saadaan ratkaistua, ovat kutsupohjaiset ensimmäisen ja viimeisen kilometrin palvelut todennäköisiä 2030 tienoilla tai ehkä hieman myöhemmin.
Automaattisuuden mahdollistamat palvelu- ja operointikonseptit osana joukkoliikennekokonaisuutta tulevat lähivuosien aikana kehittymään merkittävästi. Visiona sekä tärkeänä tavoitteena automaattisille busseille voidaankin esittää ensimmäisen ja viimeisen kilometrin kuljetusten hoitamisen osana saumatonta
matkaketjuna integroituna runkoliikenteeseen. Avointen rajapintojen ja reaaliaikaisen tiedonsiirron avulla voidaan automaattibussien ja runkoliikenteen aikatauluja ja ”kohtaamisia” synkronoida.
Automaattibussien on mahdollista teknisesti liikkua 2025–2030 mennessä muun
liikenteen seassa sujuvasti kaikenlaisessa olosuhteissa ja liikennetilanteissa ja
varsinkin sähköisten pikkubussien määrä mitä todennäköisimmin kasvaa. Kun
otetaan huomioon lainsäädännölliset seikat, digitaalisen ja fyysisen infran kehitystarpeet, turvallisuuteen liittyvät huomiot ihmisten valmiudet, jne. on todennäköistä, että automaattibussit ovat osa liikennejärjestelmää viimeistään vuoteen 2040 mennessä.
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6

Toimenpidesuositukset
Automaattiset bussit tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia luoda joustava, matkustajien tarpeisiin soveltuva, täsmällisesti toimiva, integroitu ja kustannustehokas joukkoliikennejärjestelmä.
Kuten FABULOS-hankkeessa todettiin, automaattiliikenteen verkostojen rakentaminen ja tietämyksen kehittäminen on välttämätöntä. Kaupungeilla on tärkeä
rooli tulevaisuuden asiakkaina. On tärkeää saada aikaiseksi eurooppalainen automaattisen liikenteen kehityspolku kaupallisten operaatioiden aloittamiseksi. On
tärkeää, että alusta alkaen tiedetään, mitkä ovat kohdealueen vaatimukset ja
mahdollisuudet. Yhteistyö niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin on tärkeää.
Meneillään on useita kansainvälisiä hankkeita kuten esimerkiksi AVENUE ja
SHOW.
Automaattisen bussiliikenteen toteuttamiseksi mietittäviä ja suunniteltavia käytännön asioita ovat mm. turvallisuussuunnitelman laadinta, palveluajat, pysäkkijärjestelyt, liikennöinnin tyyli (käytetäänkö reittejä vai vapaata kutsupohjaista
liikkumista), maksut ja lippuratkaisut, latausasemien sijainti, latausten ajankohdat, menettelyt ja etäohjaus häiriötilanteissa sekä palvelun saavutettavuus ja
esteettömyys.
Ajoneuvoissa ja palvelussa on myös kehitystarpeita, kuten tekniikan yleinen kehittäminen, luotettavuuden parantaminen, operaattorin tai turvakuljettajan saaminen pois ajoneuvosta etäohjauskeskukseen, usean automaattibussin samanaikainen liikennöinti ja valvominen etäohjauskeskuksesta, bussien latauspisteet ja
säilytys, vastuukysymykset jne.
Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaisemassa selvityksessä ”Selvitys automaattiajamisen edellyttämistä tiedoista ja kehittämistarpeista” [29] todetaan, että fyysisen infrastruktuurin omistajien on syytä pitää huolta myös digitaalisesta infrastruktuuristaan paitsi omiin tienpidon ja liikenteenhallinnan tarpeisiinsa, myös liikkujien, ml. automaattiajamisen, tarpeisiin. Samoin siinä todetaan, että automaattiajamisen edellytysten parantamiseksi merkittävää kehitystä
pitää tapahtua myös nykyisin saatavilla olevien tietolajien tarkkuudessa ja ajantasaisuudessa, eli varsinkin informaation luomisen ja sen ylläpidon prosesseissa.
Jotta automaattiajamisen kokeiluita ja käyttöönottoja voidaan tehdä, täytyy käytettävissä olla riittävän kattavat ja laadukkaat digitaaliset aineistot, jotka kuvaavat liikenneympäristön tilaa ja ominaisuuksia sekä määrittävät liikkujien väliset
pelisäännöt. Katuverkon tietojen tulisi olla ovat samantasoisia kuin valtion tieverkon tiedot ovat. Niiden olisi näin ollen oltava samanlaatuisia, samassa muodossa jne. Tämä on tärkeää, jotta voidaan liikennöidä verkon eri osilla sujuvasti.
Tavoiteltaessa Euroopan laajuista automaattiliikennettä on pyrittävä lupamenettelyprosessien ja lainsäädännön harmonisointiin EU:ssa. Turvallisuus- ja liikennesääntöjen harmonisointi on myös välttämätöntä. EU:n vahingonkorvaussäännöksiä on myös päivitettävä ja selvennettävä. Kuten valtakunnallisesti, myös
EU:ssa tulee ryhtyä toimiin tietoturvallisuuden takaamiseksi ja automaattisten
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ajoneuvojen suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä. Myös eettiset asiat ovat erittäin
tärkeitä, ja EU:ssa täytyy saada aikaan sääntöjä tekoälylle ja sen käytölle vaikeissa tilanteissa. Mikäli halutaan toteuttaa rajoja ylittävää automaattiajamista,
on jokaisessa maassa saatava digitaalinen ja fyysinen infrastruktuuri vaatimuksia
vastaavalle tasolle.
Automaattiajamiseen liittyvät toimenpiteet pitäisi toteuttaa yhteistyönä, johon
osallistuvat Suomesta kaikki ne kaupungit, joilla on suunnitelmia ja näkemyksiä
automaattiliikenteen ja automaattisten bussien käyttöönotosta. Ehdotuksina jatkotoimenpiteiksi sekä tutkimus- ja kehittämiskohteiksi voidaan nostaa mm. seuraavia asioita:
Automaattisen joukkoliikenteen palveluiden toteutusvaatimukset,
-mahdollisuudet ja vaihtoehdot.
o

Palvelun täytyy olla turvallista. Niin ajoneuvon ulkopuolinen kuin sisäpuolinenkin turvallisuus on taattava, esimerkiksi samaan tapaan kuin liiketiloissa kiertävien vartijoiden avulla. Myös kameravalvontaa voidaan käyttää, kunhan huomioidaan yksityisyydensuoja-asiat.

o

Palvelun täytyy olla esteetöntä ja saavutettavaa, myös ilman turvakuljettajaa.

o

Automaattiliikenteen palvelumuotoilu sekä sen vaikutukset asiakaskokemukseen ja joukkoliikenteen vetovoimaan on selvitettävä.

o

Palvelutason nousu ja uusien palvelumallien vaikutus joukkoliikenteen kysyntäpotentiaaliin on syytä selvittää.

o

Ensimmäisen ja viimeisen kilometrin palvelut ovat ensimmäinen automaattisen
joukkoliikenteen käyttökohde.

o

Muun liikenteen ja muiden ajoneuvojen aiheuttamat ongelma- ja vaaratilanteet
on voitava hoitaa sujuvasti.

o

Automaattisten ajoneuvojen ajamisen on oltava yhtä tasaista ja mukavaa kuin
perinteisen joukkoliikenteen.

o

Ulkoisten olosuhteiden ja tapahtumien aiheuttamat haittavaikutukset on voitava
eliminoida.

o

Ajoreittien suunnittelu on toteutettava huolella ja muun liikenteen vaatimukset
huomioiden.

o

Tietoturvavaatimukset on huomioitava.

o

Markkinointiin on panostettava.

Tukijärjestelmien ja -ratkaisujen sekä digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin vaatimukset, -mahdollisuudet ja vaihtoehdot.
o

Etäohjauskeskuksen toiminta ja ohjelmistoratkaisut on suunniteltava huolella,
jotta ne vastaavat kyberturvallisuusvaatimuksiin.

o

Maksu- ja lippujärjestelmät sekä hinnat on määriteltävä.
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o

Palvelun toteutus vaatii mahdollisesti fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin
kehittämistä ja muutoksia, mutta ei välttämättä merkittävissä määrin.

Palvelun toteuttamisen ja tarjoamisen organisointivaihtoehdot.
o

Joukkoliikenneviranomaiset todennäköisimmin toteuttavat liikenteen palveluostona.

o

Automaattisen liikennöinnin kilpailutuskysymykset ja erityisesti niiden kalustovaatimukset täytyy selvittää, mikäli tarvittava teknologia ja älykkyys voidaan
asentaa mihin tahansa ajoneuvoon.

o

Palveluntarjoajana olisi hyvä olla palveluoperaattori, joka voi tarjota ja ohjata
useamman ajoneuvovalmistajan autoja ja useanlaista palvelua tilaajalle eli
joukkoliikenneviranomaiselle. Tällöin myös investointikustannukset tulisivat
palveluoperaattorille.

o

Palveluoperaattori vastaa etäohjauskeskuksen ja valvomon pystyttämisestä
sekä toiminnasta.

Tarkemmat kustannusarviot (ajoneuvot, operointi, kommunikointi,
ohjaus, tukijärjestelmät jne.).
o

Ajoneuvokustannukset laskevat tulevaisuudessa.

o

Hankittaessa automaattiliikenteen palveluja palveluostona ajoneuvokustannukset, operointi, kommunikointi, ohjaus ja tukijärjestelmät jäävät palveluoperaattorin vastuulle.

o

Tarkemmat palveluhinnat riippuvat kilpailutuksien tuloksista. Suuntaa-antavasti
voidaan tällä hetkellä toteutettujen kilpailutusten perusteella arvioida, että kun
hankitaan esimerkiksi kolmen ajoneuvon kokonaisuutta vuoden sopimuksella,
ja kun hankintaan sisällytetään mm. ajoneuvon vuokra, lisenssit, ylläpito, vakuutukset, tietoliikenneyhteydet, kommunikointiratkaisut, turvasuunnitelma
(mukaan lukien riskianalyysi), käyttöönottovaihe, operaattorien koulutus, ajoneuvojen toimittaminen kohdekaupunkiin, säilytys- ja hallitila, kokonaisuuden
hintaluokaksi tulee noin 200 000 euroa ajoneuvoa kohden eli yhteensä noin
600 000 euroa.

o

Tämä kustannus voi muuttua kilpailutuksissa. Toisaalta ajoneuvojen kustannukset ovat laskussa, ja turvakuljettajien poistuminen vaikuttavat merkittävästi
henkilökustannuksiin ja samalla myös kokonaiskustannuksiin.

o

Lisäkustannuksia voivat aiheuttaa myös mahdolliset vartiointipalvelujen kustannukset, markkinointikustannukset, reittien ja palvelun mahdollisista muutoksista aiheutuvat kustannukset jne. Samoin mahdollisten erillisten oppaiden ja
avustajien käytöstä erityisesti alkuvaiheessa saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
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7

Yhteenveto ja päätelmät
Tämä raportti perustuu ”6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa” -hankkeessa tehtyyn selvitykseen, jossa on tutkittu automaattisten bussien kehityspolkua osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä. Hankintaan osallistuivat
hanketta toteuttavat Turun ja Espoon kaupungit sekä Turun seudun joukkoliikenne Föli.
Raportissa on käytetty automaatiota käsiteltäessä pääosin termejä automaattinen liikenne ja automaattinen ajoneuvo. Automaattisella ajoneuvolla tarkoitetaan
ajoneuvoa, joka kykenee ainakin osin suoriutumaan ajotehtävästä ilman kuljettajaa. Autonomisella ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, joka kykenee suoriutumaan ajotehtävästä ilman kuljettajaa ja ilman yhteyttä muihin ajoneuvoihin tai
infrastruktuuriin.
Raportissa on kuvattu tulevaisuuden kehitysnäkymiä sekä esitetty automaattisen
liikenteen kehitysnäkymät ja visio niin Suomessa kuin muuallakin. Visioiden ja
kehitysnäkymien pohjalta on laadittu toimenpidesuosituksia. Vision ja toimenpiteiden pohjaksi on tutkittu automaattisen joukkoliikenteen nykytilaa ja trendejä
ja tehty myös katsaus automaattiliikenteelle asetettaviin vaatimuksiin sekä käyttökohteisiin ja -tapauksiin.
Työssä on käsitelty automaattisen joukkoliikenteen teknisiä vaatimuksia ja mahdollisuuksia sekä käyty läpi automaation eri tasot, automaatiotasoilla hyödynnettävät tekniset ratkaisut, automaattisten bussien tekninen kehityspolku, automaattisten ajoneuvojen tausta, viestintäteknologiat automaattisissa ajoneuvoissa ja infrassa sekä langaton tiedonsiirto automaattisessa liikenteessä. Digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin ongelmia ja mahdollisuuksia on käsitelty. Lisäksi on huomioitu operaattori- ja terminaalitoiminnan vaatimukset. Lisäksi automaattisen ajamisen eri käyttötapausten tiedonsiirtovaatimuksia on käsitelty.
Raportissa on selvitetty lainsäädännön mahdollisuuksia ja rajoituksia automaattiselle joukkoliikenteelle sekä luotu katsaus lupaprosessiin, koelupahakemuksen
ja testauksen suunnitelmiin sekä lainsäädännön tilanteeseen niin Suomessa kuin
muualla Euroopassakin. Työssä on käsitelty lainsäädännön esteitä ja muutostarpeita sekä hankintaesimerkkejä ja kokemuksia Suomesta.
Kirjallisuustutkimuksena ja asiantuntijahaastatteluina toteutettujen vaiheiden
pohjalta on luotu tulevaisuuden visio sekä kehitys- ja kehittämisnäkymät automaattisten bussien kehityspolulle. Automaattiliikenteen toteuttamisen kustannusrakennetta on käsitelty eri näkökulmista.
Automaattiajamisen visiossa on monenlaisia näkemyksiä varsinkin ajallisesta
etenemisestä. Ajoneuvovalmistajien näkemyksien 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 tai sen jälkeen. Todennäköisimmin vuoteen 2040 mennessä, automaattisen joukkoliikenteen voidaan odottaa olevan jo melkoisen vakiintunutta.
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Aluksi automaattibussipalveluissa käytetään pääosin kiinteitä reittejä, vaikka
useimmilla automaattisten bussien valmistajilla on kuitenkin jo nykyään olemassa tekninen valmius reittipoikkeamiin ja jopa täysin kutsupohjaisiin ratkaisuihin. Mikäli palvelukonseptien ja -kustannusten ongelmat saadaan ratkaistua,
kutsupohjaiset ensimmäisen ja viimeisen kilometrin palvelut ovat todennäköisiä
vuoden 2030 tienoilla tai ehkä hieman myöhemmin.
Automaattisuuden mahdollistamat palvelu- ja operointikonseptit osana joukkoliikennekokonaisuutta kehittyvät lähivuosien aikana merkittävästi. Visiona sekä
tärkeänä tavoitteena automaattisille busseille on toimiminen osana saumatonta
matkaketjua integroituna runkoliikenteeseen.
Automaattibussien on siis mahdollista teknisesti liikkua muun liikenteen seassa
sujuvasti kaikenlaisessa olosuhteissa ja liikennetilanteissa vuoteen 2030 mennessä. Varsinkin sähköisten pikkubussien määrä kasvaa mitä todennäköisimmin.
Kun otetaan huomioon lainsäädännölliset seikat, digitaalisen ja fyysisen infran
kehitystarpeet, turvallisuuteen liittyvät huomiot, ihmisten valmiudet jne., on todennäköistä, että automaattibussit ovat osa liikennejärjestelmää viimeistään
vuoteen 2040 mennessä.
Tässä raportissa on esitetty myös toimenpiteitä, joita joukkoliikenneviranomaisten pitäisi tehdä mahdollistaakseen kustannustehokkaan automaattisen joukkoliikenteen tarjonnan lähitulevaisuudessa. Toimenpiteitä täytyy toteuttaa sekä Euroopassa että Suomessa ns. isoina ja ohjaavina kuin myös pienemmän mittakaavan konkreettisina toimina.
Kansallisten toimenpiteiden rinnalla on pyrittävä lupamenettelyprosessien ja lainsäädännön harmonisointiin EU:ssa. Turvallisuus- ja liikennesääntöjen harmonisointi on myös välttämätöntä., Samoin EU:n vahingonkorvaussäännöksiä on selvennettävä. Koko EU:ssa täytyy ryhtyä toimiin tietoturvallisuuden takaamiseksi
ja automaattisten ajoneuvojen suojaamiseksi kyberhyökkäyksiltä. Myös eettiset
asiat ovat erittäin tärkeitä, ja EU:ssa täytyy saada aikaan sääntöjä tekoälylle ja
sen käytölle vaikeissa tilanteissa. Mikäli halutaan toteuttaa rajoja ylittävää automaattiajamista, jokaisessa maassa on saatava digitaalinen ja fyysinen infrastruktuuri vaatimuksia vastaavalle tasolle.
Toimenpiteiden toteuttamiseksi toimivien automaattiliikenteen verkostojen rakentaminen ja tietämyksen kehittäminen on välttämätöntä. Tässä kaupungeilla
on tärkeä rooli tulevaisuuden automaattiliikenteen palveluiden asiakkaina. Tärkeää olisi saada aikaiseksi eurooppalainen automaattisen liikenteen kehityspolku
kaupallisten operaatioiden aloittamiseksi. Kohdealueen vaatimusten ja mahdollisuuksien on oltava alusta alkaen tiedossa. Yhteistyö niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin on tärkeää.
Automaattisen bussiliikenteen toteuttamiseksi mietittäviä ja suunniteltavia käytännön asioita ovat mm. turvallisuussuunnitelman laadinta, palveluajat, pysäkkijärjestelyt, liikennöinnin tyyli, maksut ja lippuratkaisut, latausasemien sijainti,
latausten ajankohdat, menettelyt ja etäohjaus häiriötilanteissa sekä palvelun
saavutettavuus ja esteettömyys, jne. Ajoneuvoihin ja palveluun liittyy myös

Sitowise Oy

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

83 / 87
Automaattisten bussien kehityspolku osaksi kustannustehokasta joukkoliikennettä

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, joita edellä on käsitelty tarkemmin:


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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