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Ajoneuvotekniikka kehittyy
Ajoneuvotekniikan kehittyminen on ollut viime vuosina 

nopeaa ja visiot tulevasta ovat todella huikeita. Kehityksen 
moottoreina ovat olleet liikenteen haitallisten päästöjen ja 
onnettomuuksien vähentäminen. Tulevaisuuden visioissa 

siintää päästötön ja onnettomuusvapaa maailma, jossa 
kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua. Kuinka sinne 

päästään ja koska? 

Merkittävimpänä ratkaisuna ongelmaan on esitetty itsenäiseen 
liikkumiseen kykenevien robottiautojen tulemista, jolloin tarvittavien 

ajoneuvojen määrä olisi vähäisempi ja onnettomuuksien määrä 
lähentyisi nollaa. Asiasta kerrottaessa terminologia vaihtelee eri 
tasoilla. Maailmalla puhutaan esimerkiksi itsekseen ajamisesta, 

osittain autonomisesta ajamisesta, puoliautonomisesta ajamisesta, 
kokonaan autonomisesta ajamisesta, autonomisesta ajamisesta, 

ehdollisesta automaattiajosta, osittaisesta automaattiajosta, 
kokonaan automatisoidusta ajamisesta ja kuljettamattomasta 

ajamisesta. Terminologian selventämiseksi Society of Automotive 
Engineers eli SAE ja autonvalmistajien järjestö VDA ovat sopineen 

terminologiasta jakaen automaation asteen kuuteen tasoon. 
Luettelo alkaa nollasta, jossa 0-taso on ilman järjestelmiä toimiva 

ajoneuvo. 

Taso 1 tarkoittaa avustettua ajamista, johon 
toimintoina kuuluvat muun muassa adaptiivinen 
vakionopeudensäädin ja kaistavahti. Taso 2 on 

osittain automatisoitu ajaminen, johon toimintona 
kuuluu muun muassa pysäköintiavustin. Taso 3 on 
ehdollinen automaattinen ajaminen, johon kuuluu 

muun muassa ruuhka-ajoautomatiikka. Taso 4 
puolestaan on korkea automatisointi, johon kuuluu 

muun muassa automaattinen pysäköinti ilman 
kuljettajaa. Suurin 5. taso on täysi automatisointi, 

jollaiseksi luetaan täysin itsenäisesti, ilman 
kuljettajaa liikkuva ajoneuvo.
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Lainsäädännöllisesti ja vastuukysymyksissä edellä 
mainittu luokittelu jakautuu kahteen osaan toisen 

ja kolmannen tason välissä. Alemmilla tasoilla 
kuljettaja on kokonaan vastuussa ajoneuvon 

kuljettamisesta, vaikka joitakin toimintoja on voitu 
automatisoida. Kolmannesta tasosta ylöspäin 

kuljettaja ei ole enää aktiivinen toimija ainakaan 
kaikissa tilanteissa, vaan ajoneuvo suorittaa 

ajotehtäviä itsenäisesti. 

Ennen kuin tason 5 ajoneuvoja on olemassa 
kaupallisina tuotteina, vastuu on siis kuljettajalla. 

Ajoneuvojen automatisoinnin kehittyessä 
kuljettajasta tulee yhä enemmän järjestelmien 

toimintojen seuraaja ja valvoja, kun tähän asti hän 
on ollut toimintojen suorittaja. Osittaisen ja korkean 

automatisoinnin ajoneuvoissa kuljettajan on 
kuitenkin oltava valmiudessa ottamaan ajoneuvo 

haltuunsa. 

Paljon on vielä tutkittavaa siinä, missä vaiheessa 
ja miten kuljettajaa on informoitava tarpeesta 

puuttua ajoneuvon automaattiseen toimintaan. 
Tämän vuoksi myös kuljettajaa on monitoroitava 

entistä tarkemmin. Eri toimijat ovat tutkineet testien 
avulla, kuinka pitkä aika kuljettajalta menee 

reagointiin ajoneuvon haltuunotossa. Aikamääreet 
ovat pahimmillaan olleet välillä 10-40 sekuntia. 

Toistaiseksi tutkimukset on toteutettu pääasiassa 
simulaattoreilla, joten todellisten liikennetilanteiden 
todennettu toimintalogiikka on vielä selvittämättä.

Yksi tarpeellinen tutkimuksen kohde on myös se, 
että jos kuljettaja tottuu automaattiseen ajamiseen 

eikä pääse kehittämään tai ylläpitämään 
ajotaitoaan, onko hän enää kykeneväinen 

puuttumaan ajoneuvon kulkuun ja tekemään 
oikeita päätöksiä tai toimenpiteitä niitä 

tarvittaessa? 
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Ilmailualalla asiasta on paljon tutkimustietoa 

autopilottien vaikutuksista lentäjien käytökseen ja 
kykyyn toimia poikkeustilanteissa, jolloin 

ammatikseen lentävän ja tehtävään pitkään 
koulutetun pilotinkin on välillä vaikeaa ottaa vastuu 
takaisin lentämisestä itselleen. Voi vain kuvitella, 

kuinka paljon vaikeampi tilanne on täysin maallikon 
autonkuljettajan kohdalla.

Tason 5 täysin autonomisten ajoneuvojen 
markkinoille tulossa menee vielä vuosia aikaa. 

Merkittävimmät syyt siihen ovat riittävän 
luotettavan ja tarkan anturitekniikan korkea hinta 
sekä riittävän kattavan, tarkan ja ajankohtaisen 

karttatiedon puute. Vaikka Googlen 
prototyyppiautot kykenevätkin Kaliforniassa 

suoriutumaan liikkumisestaan aivan itse ilman 
ongelmia kuljettajan puuttumatta asiaan, olisi 

suoritus mahdoton toistaa arktisissa olosuhteissa 
esimerkiksi Suomen Lapissa lumimyrskyssä.

Siksi LVM:n toimesta Liikennelabra -brändin alla on 
Pohjois-Suomessa aloitettu Tunturi-Lapin testiprojekti 

Aurora. Projektin tavoitteena on luoda alueelle 
kansainvälisesti ainutlaatuinen, tietoon perustuva 

liikenteen älykkään automaation testialue ja 
osaamiskeskus, ja saavuttaa sitä kautta globaali 

edelläkävijyys automaattiajamisen testaamiseen arktisissa 
olosuhteissa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ajoneuvojen 
autonomista liikkumista kohti ollaan menossa, mutta vaihe 
vaiheelta eri toimintojen vaiheittaisen automaation kautta 

helpoimmasta vaikeampaan. Samalla pitää huomioida 
koko ajoneuvokannan eritasoisuus automaation asteessa, 

jotta kaikki voivat toimia liikenteessä turvallisesti. Yksi 
merkittävä haaste onkin saada autojen käyttäjät 

ymmärtämään automaattisten toimintojen ominaisuudet ja 
niiden rajoitteet. Tässä kokonaisuudessa jäsenistöllämme 
on paljon töitä edessä ja meillä järjestönä paljon tarvetta 

uuden tiedon välittämisessä
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Uutta valmistustekniikkaa

Ajoneuvojen valmistustekniikan murroksestakin on esitetty 
suuria visioita liittyen 3D-tulostamiseen. Ensimmäiset 

tulostetut liikkuvat autot on jo nähty maailmalla ja villeimmät 
ennustajat väittävät autonvalmistuksen suunnittelusta 

lähtien siirtyvän yksilötasolle kolmiulotteisten tulostimien 
yleistyessä. Totuus kuitenkin on, että asia ei ole todellakaan 

noin yksinkertainen. Maantieliikenteeseen hyväksytyt 
ajoneuvot ovat nimittäin yksi tiukemmin reguloiduista 
yksityiskäyttöön tarkoitetuista kulutushyödykkeistä. 

Tyyppihyväksynnän saadakseen ajoneuvon on läpäistävä 
satoja eri testejä sekä täytettävä erinäisiä laki- ja 

asetuspykäliä, jotka lisäksi ainakin vielä toistaiseksi 
vaihtelevat eri puolilla maapalloa. Sitä varten ajoneuvojen 
valmistajat käyttävät tuotekehitykseen miljardeja euroja 

rahaa ja paljon aikaa. 

Millähän menetelmillä kyseiset tuotekehitysponnistelut sekä 
hyväksynnät tehtäisiin, jos joka ikinen ihminen voisi itse 
suunnitella ja valmistaa oman ajoneuvonsa? Yksittäisinä 
asioina nostan esiin esimerkiksi kolariturvallisuuden ja 

päästöjen hallinnan.

Nykyisin kolmiulotteisina tulosteina valmistetaan autonosia 
erikoiskäyttöön jopa kantaviin rakenteisiin, mutta tällöin 
suunnittelijoina toimivat henkilöt, jotka ymmärtävät, mitä 
ovat suunnittelemassa ja osaavat huomioida tekniikan 
asettamat rajoitteet. Tekniikan kehittyessä rajoitteiden 

määrä vähenee, mutta realismia on kuitenkin se, että niin 
osien suunnittelun kuin valmistamisen validointi ja 

tarkoitukseensa hyväksyttäminen ovat osa prosessia. Näin 
ollen yksilötasolla ajoneuvojen valmistaminen jäänee 

yksittäisiin kappaleisiin.

Pasi Perhoniemi
Toiminnanjohtaja 
Suomen Autoteknillinen Liitto ry



RoATY  Page 

Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys
Yhteistyökumppanit

Roi Katsastus Oy

http://roaty.satl.fi/sivu/digiv
http://roaty.satl.fi/sivu/digiv
http://www.avainasemat.fi/index.php?p=Tarjous_2
http://www.avainasemat.fi/index.php?p=Tarjous_2
http://wetteripower.fi/
http://www.lapinkumi.fi/


Pasi Perhoniemi

Ajoneuvotekniikka kehittyy


	Ajoneuvotekniikka kehittyy
	Uutta valmistustekniikkaa
	Taso 1
	Ennen kuin tason 5
	Tason 5 täysin autonomisten

