
VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD

Liikenneautomaation
näkymät ja hyödyt

Metsätehon iltapäiväseminaari 22.3.2018
Pertti Peussa (ja Merja Penttinen)



222/03/2018 2

Sisältö

 Connected & Automated Driving – mitä se on
 Automated Driving 
 Connected Driving   ← ei pidä unohtaa!

 Automaattiautot tulevat … koska?
 L0 … L5 automaattitasot
 Automaattiauto inhimillisessä ajokulttuurissa

 Raskas autokalusto ja automaattiajo
 Trafin AULA-selvityksen tuloksia
 Saattueajon konsepti
 Teollisuusalueen sisäiset kuljetukset

 Yhteenveto
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Connected & 
Automated Driving
– mitä se on
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Gradual evolution of the main driving concepts

 Automated AND connected
driving systems are
developed simultaneously
 VTT deals with both
 But only automatic driving

is in the headlines

Automated driving
Autonomous driving, vehicle comm.
- route plan, perception, actions
- (information sharing & dynamic map)

Connected driving
Manual driving, vehicle comm.
- information sharing & dynamic map
- (perception)

Accident prevention
Manual driving, individual vehicles
- environment perception
- smart actions

2008
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Automated Driving
- keskeiset osatekijät

Paikannus
ja liiketila

• Satelliitti-
paikannus

• Inertiamittaus
• Maamerkit

Kartat, 3D 
ympäristön

mallit
• Eri lähteitä

Havainnointi
ja data 
fuusio

• Kamera
• Stereo kamera
• Lämpökamera
• Tutka
• Laserskanneri

Kuljettaja

Automatic Driving

Mitä strukturoidumpi 
toimintaympäristö, 
sitä helpompaa 
automaattiajo on
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Connected Driving

 Katso https://vimeo.com/55428152, erityisesti 1min 03s jälkeen

https://vimeo.com/55428152
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Automaattiautot tulevat
- koska?
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SAE, 2016

L0 … L5 automaatiotasot
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Kuljettajan toiminta L0 … L5 tasoilla

L0  = kuljettaja vastaa kaikesta
L1  = kuljettaja vastaa lähes kaikesta, ajoneuvo voi 

tukea poikittaista tai pitkittäistä ajoneuvon 
hallintaa rajatuissa olosuhteissa

L2  = …ajoneuvo voi tukea poikittaista JA pitkittäistä…
----------------------------------------------------------------------------------
L3  = tietyissä olosuhteissa ajoneuvo selviää 

kaikista ajamiseen liittyvistä tehtävistä MUTTA 
kuljettajan pitää pystyä ottamaan ajoneuvo 
haltuunsa tarvittaessa

----------------------------------------------------------------------------------
L4  = kuten 3 paitsi että kuljettajan ei tarvitse ottaa 

ajoneuvoa haltuunsa, vaan se osaa pysäköidä 
itsensä tarvittaessa

L5  = toimii kaikissa tilanteissa kaikkialla; kuljettajasta 
tulee matkustaja
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Tapahtuma Lukumäärä Aika Luku-
määrä

Matka (km)

Liikennetapahtuma 5 1 sekunnissa 300 1

Kuljettajan havaintoja 2 1 sekunnissa 120 1

Kuljettajan ratkaisuja 40 1 minuutissa 40 1

Kuljettajan suorituksia 30 1 minuutissa 30 1

Kuljettajan virheitä 1 2 minuutissa 1 2

Vaarallisia tilanteita 1 2 tunnissa 1 120

Lähesonnettomuuksia 1 1 kuukaudessa 1 2 000

Onnettomuuksia 1 7,5 vuodessa 1 150 000

Henkilövahinko-
onnettomuuksia

1 100 vuodessa 1 2 000 000

Kuolemaan johtavia 
onnettomuuksia

1 2 000 vuodessa 1 40 000 000
(~70 000 000 nyk.?)

Liikennetapahtumien yleisyys – ”ihmiskuljettaja”

Oletuksena vuotuinen 20tkm suorite, noin 500 kuollutta liikenteessä vuodessa

Lähde: Luoma ja Häkkinen, 1990
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Inhimillinen ajokulttuuri – esim. etuajo-oikeus

Ihmisen toiminta vs. koneen toiminta vs. keskustelevat ajoneuvot
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Älyliikenteen monet vaikutukset

1. Ajoneuvojärjestelmän suorat vaikutukset ajotehtävään
2. Tienvarren järjestelmien vaikutukset ajotehtävään
3. Epäsuorat vaikutukset kuljettajan käyttäytymiseen
4. Epäsuorat vaikutukset ei-käyttäjiin
5. Vaikutukset käyttäjien ja ei-käyttäjien vuorovaikutukseen
6. Suoritteen muutokset
7. Kulkutapavalinnat
8. Reittivalinnat
9. Onnettomuuksien seurausten muutokset
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… mutta koska ne on liikenteessä?

 Riippuu kuinka pitkälle menevää automaattitoimintaa tarkoitetaan?
 Automaattipysäköinnin tekeviä autoja on ollut jo vuosia
 Luksusmallisten autojen kyvyt olleet yli L2:n jo vuosia
 EU:ssa on käynnissä iso L3 –pilottihanke
 Automaattinen moottoritieajo todennäköisin seuraava ominaisuus 

joidenkin vuosien kuluttua
 Perinteinen autoteollisuus etenee kohti L5:ttä täydentämällä autojen 

kyvykkyyttä pala palalta 

Google/Waymo poikkeus – tähtäävät L5:een ilman välivaiheita
- mutta onko heillä autonvalmistus edes tavoitteena?
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Raskas autokalusto 
ja automaattiajo
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AULA –selvityksen* tuloksia 

 Hyvin monenlaisessa kuljetusajossa tarvitaan edelleen kuljettaja 
- lastaukseen ja purkuun
- asiakas- ja asennustehtäviin
- poikkeustilanteisiin
 Kehittyvä teknologia näkyy lähitulevaisuudessa pääosin

 kuljettajaa avustavien järjestelmien lisääntymisenä, sekä
 rahdnkäsittelyn automatisoitumisena.

*Trafin tutkimusraportti ”Ammattikuljettajan 
osaamistarpeet automaattisessa liikenteessä” 6/2017
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Saattueajo eli letka-ajo

 Pitkälle määritelty ja testailtu konsepti
 1. kuljettaja ohjaa autoaan normaalisti
 2., 3., jne autot saavat langattomasti 

1. auton ohjaustoimenpiteet
 2., 3., jne autojen tietokoneet toteuttavat

samat ohjaukset välittömästi ilman kuljettajansa ohjauksia
 Hyödyt: - Pienempi kulutus

- Tulevaisuudessa kuljettajan lepomahdollisuus?
 Haitat: - Saattueen ohitukset vaikeampia

- Kaistanvaihdot moottoriteillä
(=> saattueille tiekohtaiset pituusrajoitukset?)
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Teollisuusalueiden sisäiset kuljetukset

 Varsinkin toistuvat massan tms. sisäiset siirtokuljetukset ulkona
voisivat olla ensimmäisiä automaattikuorma-autojen käyttökohteita

Koska:
Melko strukturoitu toimintaympäristö
 Tavaran lastaus ja purku usein automatisoitu, tai automatisoitavissa
 Varsin kohtuullinenkin ajonopeus riittää tuotantotavoitteisiin
 Jatkuva 24/7 toiminta => automaatio kannattavaa
 Ihmiset pääosin työntekijoitä, ja ajoneuvot pääosin työnantajan

=> turvajärjestelyt ja -koulutus varsin kattavasti järjestettävissä
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Yhteenveto

 Automated and Connected Driving - suuria kehityspanoksia
=> myös uutta teknologiaa metsäkoneisiin
 Ihmisten ja automaattiautojen yhteispeli liikenteessä kyllä löytyy, 

mutta millaiseksi se asettuu?
 Raskaan liikenteen kuljettajat eivät ole kovinkaan pian 

katoamassa mm. lastauksen, purkamisen, jne vuoksi

 Teidän toimintakentässänne tulevaisuus saattaa ilmentyä 
saattueajon tai tehdasalueen sisäisten kuljetusten muodossa



TECHNOLOGY FOR BUSINESS



Smart Services for Forest
Business

- HILLA HEC project

#SMACCFinland

www.smacc.fi

• The key actions in the Smart Services for
Forest Business project are:

• Identify stakeholders’ demands, wishes 
and offering

• Create General Framework 
Requirements for autonomous 
solutions in wood terminals 

• Study business drivers 
• Propose an ecosystem model to 

develop new service products

• The next step is to gather a consortium for 
demonstrating a Smart Wood Terminal

• Do you want to hear more? Please contact:

• Mika Haapalainen, Tel. 040 159 4559, 
Mika.haapalainen@vtt.fi

• Helena Kortelainen, Tel. 040 726 2977, 
Helena.kortelainen@vtt.fi

• In Finland, about 80 million m3 of wood is 
transferred annually in wood terminals

• The value of business is about 100-150 
million €uros

• Finnish forest companies are interested in 
benefits of automation in their supply chain. 
The trend is towards

 driverless equipment! 

• Autonomous solutions open a new 
business area where opportunities are high, 
but where successful business requires 
understanding of new rule

• Smart Services for Forest Business aims to 
build up an ecosystem committed to develop 
new automation based service solutions
for wood supply chain

Business in wood terminals in short

End customer

Terminal 
operator

Equipment
supplier

Subject of 
contract:

Deliver 80 mm3

wood from
wood supply to 
mill inlet 24/7 

with high
reliability with

minimum costs

Wood supply
operator

mailto:Mika.haapalainen@vtt.fi
mailto:Helena.kortelainen@vtt.fi
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