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Parrasvaloista ja kameroista on vain pieni askel 
toiseen suuntaan, jossa oleellista on kehittää 
liikenteeseen uusia innovaatioita niin suoraan 
autoon integroituna kuin erillisinä lisälaitteina 
liikennettä automatisoimaan ja turvaamaan. 
Syntyneet innovaatiot otetaan ensin käyttöön 
kalleimmissa malleissa, mutta tietotekniikan 
massavalmistus on edullista. Siis innovaatiot 
siirtyvät läpi koko liikenteen. 

Tarkastelemme kirjoituksessamme liiken-
neturvaa parantavia uusia innovaatioita, jot-
ka liittyvät niin aktiivisiin kuin passiivisiin 
ratkaisuihin. Emme kuitenkaan malta olla 
laajentamatta keskusteluamme koskemaan 
suomalaisten hyvinvointia ja elämisen mah-
dollisuuksia laajemmalti.

Ajoneuvoelektroniikka yhä laajentuvana 
työkenttänä on yhä tärkeämpi. Se tuo uusia 
kohteita turvallisuuden parantamiseen. Näiden 
järjestelmien laaja valmistus ja integrointi 
ajoneuvoihin on jo lähtenyt liikkeelle. Kaiken 
toiminnan runkona on langaton tietoliikenne. 
On mahdollista, että tästä alueesta tulee kän-
nykkäteollisuuden jatko.

Tarkastelumme yltää myös alueellisesti 
omien rajojemme ulkopuolelle. Ruotsi on 
kertonut juuri uudesta innovaatiostaan parantaa 
moottoriteiden turvallisuutta käyttämällä tien-
varsimaalausten tilalla LED-valoja. Niillä on 
merkitty keskiviivat ja reuna-alueet. Valojen 
avulla kerrotaan kuljettajille esimerkiksi tien 
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Moottoriajoneuvojen 
käyttöönoton 
yhteydessä pidettiin 
välttämättömänä, että 
automobiilin edessä oli 
juoksija varoituslipun 
kanssa. Reilun sadan 
vuoden kehityksen 
jälkeen kehitys on 
viemässä siihen, että 
pääväylät on reunustettu 
kameroilla. Voimme 
vain kysyä yksittäisinä 
tienkäyttäjinä, minne 
olemme matkalla? 
Kameroiden loisteessa 
filmimaailman 
keskukseen vai uuteen 
karuun yhteiskuntaan, 
jossa yksityisyyttä ei ole.

kunnosta, liukkaasta ajokelistä ja säätilasta, 
tukoksista liikenteessä ja nopeusrajoituksista. 
Valojen väriä voidaan viestin sisällön mukai-
sesti muuttaa ja valoja on mahdollista myös 
vilkuttaa. Tämä uusi hanke on nimenomaan 
tienkäyttäjiä varten, tuki tulee GPS-järjes-
telmän kautta.

Ohjaus tarjoaa porkkanoita
Sana ohjaus on tulkittavissa positiiviseksi 
toimenpiteeksi yhä parempia tuloksia lii-
kenteessä tavoiteltaessa ja sen turvallisuutta 
parannettaessa. Se voi esiintyä myös kehot-
teena, esimerkiksi liikenteessä kirjallisia 
huomautuksia tai sakkolappuja jaettaessa. 
Ruuhkaisilla kaduilla liikennevalot toimivat 
ihmistä auttavana järjestelmänä. Kuitenkin 
suurkaupungeissa koneet eivät riitä ohjaamaan 
vaativimpia risteyksiä, sinne tarvitaan edelleen 
ihmisiä, oikeita liikennepoliiseja. 

Parin viime vuoden aikana kamerat ovat 
yleistyneen Suomenkin maanteillä. On  no-
peuden tarkkailuun tarkoitettuja kameroita ja 
niihin liitettyjä ”peltipoliiseja”, tyhjiä tolppia 
pelotteina. Kameran paikkaa vaihdellaan niin, 
että aina on kymmenen tyhjää tolppaa yhtä 
kameratolppa kohti. 

On myös Internetin kautta kaikille kansalai-
sille tarjottavia sää- ja tiepalveluasemien re-
aaliaikaisia tiedotteita videokamerakuvineen. 
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Tienpidosta vastaavilla on ollut myös 
liikennevaloissa tarkkailukameroita, jois-
ta selviää, kuinka valoja noudatetaan. 
Samoin heillä on ollut toimistoissaan 
suurkuvalla varustetut järjestelmät lii-
kenteen sujuvuuden seurantaan kaikkein 
vilkkaimmilla tieosuuksilla. Autoilijoille 
on tarjolla niin keppejä kuin porkka-
noitakin.

Maanteiden kameraparvi
Alkukesällä 2008 kameraparvi sai kaik-
kein moderneimmat jäsenensä. Niillä 
mitataan liikenteen sujuvuutta kahden 
kamera-aseman välillä. Tunnistaminen 
perustuu rekisterinumerojen käyttöön, 
sakkoja ei jaeta ja rekisterinumerojen 
tiedot hävitetään nopeuden rekisteröinnin 
jälkeen. Kuitenkin ennen hävittämistä 
verrataan eri kameroiden rekisterinume-
roita ja rekisteröintiaikoja ja lasketaan 
niistä keskinopeudet liikenteen sujuvuu-
den selvillesaamiseksi.

Aikaisemmin on peltipoliisikeskus-
telussa tullut ilmi, että ihmiset oppi-
vat väistämään perinteisiä kameroita ja  
niiden tyhjiä tolppia. Silloin ajotavat 
karkaavat. Tähän on esitetty lääkkeeksi 
kameroita, joilla on mahdollista mitata 
tiettyyn pitempään matkaan käytetty aika 
ja saada siitä selville keskinopeus. Jos ei 
pysytä annettujen arvojen rajoissa, niin 
sakkoja ropisee. 

On syytä kysyä, ovatko nämä kak-
si hanketta täysin erillisiä? Liikenteen 
sujuvuuden kannalta on tärkeää, että 
hidasteita ei pääse syntymään. Aikoinaan 
vieraillessamme Kreikan mantereella 
vilkkaimman lomakauden alussa siellä 
varauduttiin siihen, että moottoriliiken-
neväylillä oli noin viiden kilometrin 
välein hinausautopari tien kummallakin 
puolella heti valmiina toimiin, jos joku 
liikennetulppa uhkasi. Uusimpien ka-
meroiden väitetään olevan juuri näitä 
ennalta aavistamattomia liikennehäiriöitä 
ja niiden torjuntaa varten.

Nämä kamerat ovat tällä hetkellä tie-
hallinnon ja poliisin hallinnassa siten, että 
käyttötarkoituksesta ei tule epäselvyyttä. 
Tienpitäjien valvonnassa olevat kamerat 
eivät ole nykylainsäädännön mukaan edes 
soveltuvia kyseiseen lainvalvontaan. 

Yksityisyys liikenteessä
Kansalaisten perusoikeudet ovat perus-
tuslaissa suojattu. Yksityisyys kuuluu 
jokaiselle kansalaiselle. Erityisesti julki-

suuden henkilöillä on kuitenkin ollut on-
gelmia tällä alueella. Kameravalvonnassa 
on huomioitu vain kanssamatkustajan 
yksityisyyden suojaaminen. Kuljettaja 
saa tyytyä tien varressa oleviin keltai-
siin varoitustauluihin, joissa kerrotaan 
kameravalvonnasta.

Jos kameroita asennetaan liikentees-
sä nykyisellä politiikalla, tilanne alkaa 
tuntua painostavalta. Valvonnan vaiku-
tuksesta ihmiset vaivautuvat ja voivat 
tehdä arvaamattomia virheitä. Mikä on 
siis vallitsevan politiikan tarkoitus, pääs-
täänkö sillä  todelliseen ohjaukseen ja 
liikenneturvallisuuden paranemiseen? 
Liikenteessä näkyvä poliisi rauhoittaa 
olemassaolollaan kulkijoita.

Kun kaikki resurssit sidotaan val-
vontajärjestelmään, ongelmaksi on tul-
lut saatujen kuvien nopea käsittely. On 
esitetty, että työttömistä koulutettaisiin 
väliaikaisia virkailijoita, jotka purkaisivat 
ja käsittelisivät kertyneet sakotusta tai 
ainakin huomautuksia vaativat kuvat. 
Kuitenkin ongelma on siinä, ettei po-
liisin tietojärjestelmiä voi käyttää muut 
kuin varsinaiset poliisit. Toisaalta ilman 
tietojärjestelmiä tehtävä ei onnistu. Kun 
työttömänä on myös suuri joukko poliisin 
ammattiin valmistuneita nuoria, niin 
tässä olisi oivallinen tilaisuus työllistää 
heidät.

Autonvalmistajien ja palvelujen 
tarjoajien reagointi
Liikenteessä mukanaoleville on tarjolla 
palveluja selvitä valvonnan aiheutta-
masta paineesta. Automaattivaihteisto 
on ollut tärkeä vaihe automatisoitaessa 
autolla ajamista. Myös vakionopeuden 
säädin on yleistynyt. Siitä  on suuri apu 
ajettaessa harvan liikenteen aikana. Au-
tojen jarrujärjestelmät ovat kehittyneet 
huomattavasti, samoin uudet Xenon ja 
LED-tyyppiset valot ovat kirkkaampia 
ja pitkäikäisempiä. Eräät niistä voivat 
pienillä nopeuksilla jopa kääntyä ratin 
tahdissa. Luistonesto helpottaa vaativissa 
oloissa liikennettä ja maastossa neliveto 
on tärkeä osa liikkumista.

Kamerat on asennettu yleensä sellaisiin 
vaarallisiksi koettuihin risteysalueisiin, 
joissa vaaditaan muuta liikenneväylää 
alhaisempaa nopeutta. Jos siis kuljettaja 
ei luota tarpeeksi omaan havainnoin-
tikykyynsä, hän voi hankkia autoonsa 
navigaattorin, jolle on mahdollista oh-
jelmoida kameroiden paikat valmiiksi ja 
liittää niihin ennakkohälyytys.

Testasimme hiljakkoin arkikäyttöön 
tarkoitetun kotimaisen kännykän lisä-
palvelua, joka toi navigaattorin palvelut 
käyttöömme. Palvelun omistajalla oli 
ollut aikaisemmin vanhempi auto, jonka 
nopeusmittari lopetti toimintansa. Hen-
kilö halusi tarkemman nopeusmittauksen 
ja myös vierailla paikkakunnilla tapahtu-
vaa suunnistamista varten navigaattorin 
avukseen. Maksullisen palvelun mukana 
tuli kameravaroitin. Kaikki pelasi moit-
teettomasti, mutta kun kännykän teho 
heikkeni, palvelu lakkasi puhumasta. 
Kaikki kamerapylväät olivat paikoillaan 
kännykän ruudulla, niin vastaantulevat 
kuin toisella puolen väylää sijaitsevat. 
Ajoreitillä olevista pylväistä oli liitetty 
myös ennakoiva varoitusviesti.

Palvelu täytti tarkoituksensa erinomai-
sesti, tuntinopeus ilmoitettiin ehdottoman 
tarkasti. Kuitenkin pieni testimme pani 
meidät miettimään sitä, kuinka tarkkaan 
järjestelmä todellisuudessa toimii. Noin 
sadan kilometrin testimatkalla oli yksi 
pylväs, jonka piti järjestelmän mukaan 
olla vastaantulevaa liikennettä tarkkai-
lemassa. Kuitenkin se oli palvelun il-
moituksesta poiketen juuri ajoratamme 
kohdalla. 

Vakavaksi kysymykseksi tulee se, että 
tällaiset lisäpalvelut ja niitä tukevat lait-
teet vievät huomion pois niin varsinaisen 
liikenteen tarkkailusta kuin auton omasta 
mittaus- ja varoitusjärjestelmästä. Toi-
saalta suunta ajoprosessissa on yhä pitem-
mälle kehittyneitä palveluita kohti. 
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Opel on autonvalmistajista ensimmäi-
senä ottamassa käyttöön vakiovarusteeksi 
tehokkaalta kuulostavaa kokonaisuutta 
tammikuussa 2009 markkinoille tuota-
vassa Insignian mallissaan. Opel Eye 
-järjestelmä tuo nopeusrajoitukset ja 
ohituskieltomerkit mittariston näytölle 
ja varoittaa auton ajautumisesta pois 
omalta kaistalta. Järjestelmän silmänä on 
tuulilasin ja taustapeilin väliin sijoitettu 
korkearesoluutiokamera.

Kilpa-autoissa on perinteisesti ollut 
kuljettavan apuna kartanlukija. Yhä 
laajenevissa autoilijan turva- ja tuki 
-toiminnoissa siirretään kuljettajan huo-
miota enemmän pois liikenteen suorasta 
seurannasta. Kun apulaitteiden joukossa 
on apuväline nimeltä navigaattori, oli-
siko parantuvan turvallisuuden nimissä 
kartanlukija nimettävä uudelleen navi-
gaattoriksi? 

Kumpi ajaa – kuljettaja vai auto?  
Liikenneturvaa parantavia uusia inno-
vaatioita on tullut ja virta voimistuu. 
Innovaatiot  liittyvät niin aktiivisiin kuin 
passiivisiin ratkaisuihin liikenteessä ja 
sen turvaamisessa. Nämä asiat tulevat 
myös koskettamaan suomalaisten hy-
vinvointia ja elämistä.

Lähitulevaisuuden älyautot pystyvät 
välttämään kolareita ja liikenneruuhkia. 
Liikenneturvallisuutta edistävät älykkäät 
järjestelmät ja palvelut ovat tulossa ajo-
neuvoihin ja liikenteeseen. Suomessa 
VTT tutkii niinsanottua  kooperatiivis-
ta ajamista, jossa autot ja liikenneinf-
rastruktuuri keskustelevat keskenään. 
Odotettavissa on, että tulevaisuudessa 

pystytään estämään suuri osa liikenneon-
nettomuuksista. Parhaillaan testattavana 
on navigaattoreiden ja älypuhelinten 
käyttö turvallisemman ja sujuvamman 
liikenteen edistämiseksi.

Tuttavamme kävi hiljattain Lontoossa 
ja koki kentällä melkoisen yllätyksen. 
Terminaalien välisen liikenteen hoiti 
miehittämätön ajoneuvo. Hän siis is-
tui kuljettajan paikalle - ilman rattia ja 
muita valtuuksia. Mutta siitä huolimatta 
kulkuneuvo hoiti tehtävänsä oman, sille 
integroidun älykkyytensä pohjalta.

Kuka siis kuljettaa autoa? Näyttää siltä, 
että se on ihminen, joka on ohjelmoinut 
kulkuneuvon ja integroinut siihen liikku-
mista edistävät anturit ja niitä toteuttavan 
viestintäjärjestelmän. Kysymys syvenee, 
kun polttomoottorin tilalle on vaiheittain 
tulossa sähköllä toimiva ratkaisu. Jo nyt 
on autoja, jotka saavat käyttövoimansa 
maa- tai biokaasusta. Askel sähköauton 
suuntaan ovat hybridiautot, joissa on 
sekä sähkömoottori että pienitehoinen 
polttomoottori. Hinnaltaan hybridiautot 
ovat vain hieman kalliimpia kuin poltto-
moottoriautot, mutta niiden akut riittävät 
noin 70 kilometrin ajoon ja sen jälkeen 
akut on ladattava uudelleen tai siirryttävä 
polttomoottorin käyttöön. 

  Vuonna 2009 esitellään jo useita 
uusia malleja, jotka tulevat myyntiin 
vuonna 2010. Ne sisältävät uusia hy-
bridiratkaisuja, joissa polttomoottoria ei 
käytetä auton siirtäiseen suoraan, vaan 
sillä ladataan pelkästään akkuja. Myöskin 
puhtaita sähköautoja on tulossa myyntiin 
samana vuonna. Ne ladataan suoraan 
kotitalouden sähköverkosta ja niiden  
toimintasäteeksi on ilmoitettu nyt 320 

kilometriä. Näitä kaikkein älykkäimpiä 
ratkaisuja tullaan tuottamaan myös Uu-
dessakaupungissa.

Sähköautot eivät suoranaisesti liity 
liikenneturvallisuuteen maanteillä, mutta 
mieltämme kaivertaa kysymys: Olisiko 
näin, että vihreä ajatus pehmentää kaa-
sujalkaa?

Olemme parin vuosikymmenen ajan 
pohtineet, kuinka kauan kännyköitten 
ympärillä jatkuva kehitystyö ja liike-
toiminta jatkuu nykyisellään eli erittäin 
voimakkaana. Sitten kun alasta tulee 
normaalia massatuotantoa, siitä katoaa 
nykyinen hohto ja – suuret liikevoitot!

Kysymys siitä, kumpi ajaa, on erittäin 
mielenkiintoinen. Tänä päivänä  vastaus 
on itsestäänselvä. Muutaman vuoden 
kuluttua ei!

Kirjoittajat uskaltavat esittää toisenkin 
kysymyksen: Voisiko ajoneuvoelektro-
niikasta tulla myös Suomen seuraava 
bisnesalue, ”uusi kännykkäbuumi”?

Kohti seurustelevampaa 
liikennettä
Suomessa VTT on voimakkaasti tart-
tunut liikenneturvallisuutta edistävien 
älykkäiden järjestelmien ja palvelujen 
kehittämiseen ajoneuvoihin ja liiken-
teeseen. Termi kooperatiivinen ajami-
nen liittyy tilanteeseen, jossa autot ja 
liikenneinfrastruktuuri keskustelevat 
keskenään.

Liikenneturvallisuustyö on lähitule-
vaisuudessa paljon muutakin kuin ka-
meroita ja valvontaa. Se tulee saamaan 
langattoman tietoliikenteen kiinteästi 
rinnalleen niin tienvarsille, satelliitteihin 
kuin auton kaapeloinnin korvaajaksi: 
turvallisuustyössä mukana ovat niin vi-
ranomaiset kuin autonvalmistajatkin. 
Heidän rinnalleen on tullut erilaisia lisä-
laitevalmistajia, joiden oma liiketoiminta 
perustuu autoilijoiden tukeen.

Auton kuljettajat ovat keskeisessä 
asemassa liikenneturvallisuustyössä. On 
helpompi tuoda heille apuvälineitä kuin 
muuttaa heidän asenteitaan. Teknologia 
voi auttaa, mutta liikenteen turvallisuus 
lähtee aina ihmisestä (VTT, 2008).

Tavoitteena on luoda älykäs ajoneuvo 
laajoine anturiverkkoineen. Verkko val-
voo auton liiketilaa, tieympäristöä, tien 
pintaa ja kuljettajaa. Tämä tulevaisuu-
den auto näkee 360 astetta ympärilleen, 
kommunikoi muiden ajoneuvojen ja 
taustajärjestelmien kanssa sekä viestii 
tärkeistä asioista kuljettajalle. Kuljettajan 
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apuna on auton tuottama lisä-äly, joka 
auttaa kuljettajaa olemaan paremmin 
tietoinen siitä, mitä liikenteessä tapahtuu 
(VTT, 2008). 

VTT työskentelee autojen älyn lisää-
misen parissa kehittämällä näkymättö-
missä olevia antureita sekä menetelmiä 
anturitiedon ymmärtämiseen ja sulaut-
tamiseen. VTT kehittää myös laitteistoja 
sään aiheuttamien kelimuutosten havain-
nointiin ja autoon sijoitettujen laitteiden 
mahdollistamien palvelujen innovointiin. 
Työ tähtää mahdollisimman turvalliseen 
ajoneuvoon ja liikenteeseen. 

Valvonnan tarpeet
Valvonnan  taustalla on kysymys siitä, 
miksi on syytä valvoa? Tälläkin alueella 
pätee Win-Win -periaate. Liikentee-
seen osallistuvat kaikki tienkäyttäjät. 
Toimintaa tukevat tieviranomaiset, jot-
ka vastaavat teiden kunnosta. Poliisi 
puolestaan vastaa siitä, että liikenne 
sujuu säädösten ja määräysten mukaan. 
Kaikilla on vastuu huolehtia liikenne-
turvallisuudesta. On yhteinen etu olla 
voittajien puolella, turvallisuus tien päällä 
on niin tien käyttäjien kuin ylläpitäjien 
ja valvojien tavoite.  

Valvonta kameroiden ja muiden lait-
teiden avulla on pieni hinta siitä, että 
liikenneturvallisuutta saadaan parem-
maksi. Uusimmat tulokset kesän 2008  
Liikenneturvan tutkimuksesta kertovat, 
että lähes kaikki suomalaiset kuljettajat 
ajavat joskus ylinopeutta. Yli puolet 
tutkimukseen vastanneista kannatti no-
peusvalvonnan lisäämistä.

Turvallisuuden alueella on tärkeää 
asettaa rajat, valvoa niiden noudattamista 
ja tarvittaessa ryhtyä asianmukaiseen 
toimintaan. Mutta valvonta ei saa olla 
tavoite, turvallisuus liikenteessä ilman 
ylimääräisiä paineita tarkoittaa kaikkea 
hyvää tien käyttäjille. Asianmukainen 
ohjaus ja ohjaajien näkyminen ovat osa 
tätä toimintaa.

Suomessa liikenteeseen vaikuttavat 
oleellisesti vuodenajat ja niiden muka-
na muuttuvat keliolosuhteet. Samoin 
valaistus ja luonnonvalo on oleellista. 
Kun vielä lisätään mukaan ”liikkuvat va-
roitusmerkkimme”, esimerkiksi porot ja 
hirvet, korostuu nimenomaan kuljettajan 
havainnointikyky, jopa reaktioaika.

Kokemuksia liikennekulttuureista
Esimerkki Kreikasta liittyi tilanteeseen, 
jolloin kaikki kansalaiset halusivat lähteä 
yhtä aikaa lomalle. Pääliikenneväyliä 
oli muokattu niin, että liikenteellä oli 
käytössään ylimääräinen rinnakkainen 
kaista. Vaikka mitään häiriöitä ei sattunut 
ja liikeenne sujui joustavasti, ylimääräiset 
hinausautot tien levennyksillä säännöl-
lisin välein toivat paikalliseen liikenne-
kulttuuriin perehtymättömälle mieleen 
saalista odottavat korppikotkat.

Aikaisemmmin oli myös tilaisuus tark-
kailla hetki lomallelähtöviikonlopun 
liikennettä niin Budapestissä kuin Wie-
nissä. Ensinmainitussa suurkaupungissa 
tilannetta voisi lyhyesti kuvata sanalla 
kaaos, mutta niin, ettei epäjärjestyksen 
keskellä tullut kaaokselle ominaista sel-
keää hetkeä, pelkkää pysähtyneisyyttä 

vain. Wienissä liikenne sujui hyvin, siellä 
oli oma kulttuuri olemassa.

Vierailu elokuussa 2008 Baijerissa 
oli automatkojen osalta erittäin sujuvaa. 
Missään ei ollut nähtävillä kameroita, 
nopeusrajoitukset eivät myöskään mat-
kantekoa häirinneet. Tiet olivat hyvässä 
kunnossa, liikenne sujui joustavasti ja 
autoilijatkin vaikuttivat hyväntuulisilta. 
Sai sellaisen vaikutelman, että maassa 
vallitsee hyvä autoilu- ja liikennekulttuu-
ri. Tunne oli niin vakuuttava, että asia piti 
varmistaa kysymyksellä: Missä kaikki 
valvontakamerat ovat? Ammattikuljettaja 
kertoi, että vain hyvin vähän kameroita on 
käytössä. Nekin ovat yleensä siirrettäviä 
kameroita, joilla etupäässä tarkkaillaan 
sitä, noudattavatko kuljettajat liikeenne-
valojen ohjausta. Kun meitä suomalaisia 
moititaan välinpitämättömyydestä lii-
keennevaloissa, niin kuitenkin punaisia 
päin ajaminen Saksassa näytti olevan 
yleisempää kuin meillä.

Suomessa liikenneturvallisuustyössä 
on onnistuttu useiden vuosien ajan hyvin. 
Mittareina on käytetty liikenteessä kuol-
leiden ja vammautuneiden lukumääriä 
ja onnettomuuksia. Sen sijaan ei ole 
korostettu sitä, kuinka rangaistuksilla 
ja huomautuksilla on ennalta pystytty 
torjumaan monia ”potentiaalisia” on-
nettomuuksia.

Liikenneturvallisuuteen liittyvä kult-
tuuri on tienhaarassa. Uusien väylien 
rakentaminen ja olemassa olevien yl-
läpitäminen on varsin kallista toimin-
taa. On paljon halvempaa sirotella yhä 
suurempia määriä kameroita pääteiden 
varsille. Mutta sekään ei missään määrin 
ole halpaa!

Suomi uutta tukijalkaa 
rakentamassa
Perinteiset Suomen elinkeinolämän tuki-
jalat ovat olleet puunjalostus, metalliteol-
lisuus ja kaivostoiminta sekä maatalous. 
Maatalous on jäänyt kapeammalle ja 
tietotekniikan- ja elektroniikan teollisuu-
desta on tullut kolmijalkamme keskeinen 
komponentti. Tässä kännykköihin liittyvä 
toiminta on ollut tärkeäessä asemassa. 
Olisiko ajoneuvoihin liittyvällä elekt-
roniikalla ja ohjelmistoilla yhtä laajoja 
kehitysnäkymiä edessään?

Suomalaisilla yrityksillä on varsin 
pitkä kokemus ajoneuvoelektroniikasta. 
Esimerkiksi  kalleimpien automerkkien 
stabiloinnissa käytettävät kiihtyvyysan-
turit ovat suomalainen innovaatio. 
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Oululainen Elektrobit otti vuosia sitten 
Automotive-liiketoimintasegmentin yh-
deksi kolmijalkansa toimialaksi. Toimi-
alalle päästiin ostamalla muutamia alan 
pienempiä yrityksiä Saksasta.

VTT työskentelee niin turvallisen auton 
kuin liikenteenkin parissa sekä kehittää 
apulaitteita tälle alueelle. Julkisuudessa 
esillä on ollut Trafic -projekti. Oulun VTT 
koordinoi nyt käynnistynyttä TeleFOT 
-projektia, jossa on mukana 3000 testikul-
jettajaa. Projekti on rajattu kannettavien 
ja jälkiasennettavien laitteiden, erityisesti 
näillä laitteilla tuotettavien kuljettajan tu-
kipalvelujen, testaamiseen. Projekti tulee 
tukemaan liikenteen hallintaa, älykästä 
liikennettä ja se liittyy myös älykkäi-
siin ajoneuvoihin. Tutkimuksissa tulee 
esille myös se, miten oikea-aikaisella 
ja kohdennetulla liikenneinformaatiolla 
voidaan parantaa ajamisen turvallisuutta 
ja sujuvuutta. VTT:n projekteihin osallis-
tuu autonvalmistajista Fiat ja vastaavaan 
eurooppalaiseen projektiin puolestaan 
Ford.

Kun autoja kehitetään, huomio kiinnit-
tyy myös auton kalleimpaan komponent-
tiin. Se ei ole moottori, ei vaihelaatikko 
eikä voimansiirto vaan kaapelisarja. 
Niiden valmistus on vaatinut paljon 
käsityötä ja niiden merkitys on ollut 
tärkeä Suomen teollisuudelle. Kuitenkin 
jo pitkään asiantuntijat ovat keskustelleet 
siitä, mitä vaikutuksia tulee, kun langoista 
luovutaan ja johdinsarjat muuttuvat lan-
gattomiksi esimerkiksi suuressa jumbo 
-luokan matkustajakoneessa. Tämä on 
ajankohtaista myös autoissa. Johdin-
sarjateollisuus on varautunut muutok-
siin niin, että enää sarjat eivät sisällä 
pelkkiä johtoja, vaan niiden päässä voi 
olla valmiina tarvittavaa elektroniikkaa, 
esimerkiksi älykkäitä antureita.

Kajaanissa toimiva VTT:n yksikkö on 
keskittynyt ajoneuvojen langattomiin 
anturiratkaisuihin ja tietojärjestelmiin. 
Tutkimuksen kohteina ovat langattomat 
väylät, verkkoratkaisut ja pienenergiset 
anturit. Kehitystyö kohdistuu sellaisiin 
anturiratkaisuihin, jotka käyttävät niin 
vähän energiaa, että ne voidaan asentaa 
haluttuun paikkaan ilman tehonsyöttö- ja 
signaalikaapelointia. Moduuli saa tehonsa 
joko sisäisestä energialähteestä, paris-
tosta tai energia tuotetaan esimerkiksi 
asennuspaikan liikkestä tai tärinästä. 
Energialähde korvataan vasta vuosien 
kuluttua uudella.

Kun langattomien tiedonsiirtojen käyt-
tö korvaa johdinsarjat, niin kyseessä 

on suuri turvallisuuteen liittyvä haaste. 
Samoin on korostettava robustisuuden 
merkitystä. Langaton tiedonsiirto merkit-
see rajapintaa autosta ulos. Samalla auto 
ottaa myös vastaan viestejä. Jos käytössä 
on aktiivisia laitteita, onko mahdollista, 
että niitä käytetään väärin aiheuttamalla 
esimerkiksi tahallista liikennekaaosta? 
Langaton tiedonsiirto nostaa esille  myös 
tietoturvallisuuden.

Aktiivisten laitteiden toimivuus edel-
lyttää, että tuotteiden suunnittelussa 
huomioidaan myös käytettävyystekijät 
(Lindberg, K, Jokela, T, 2008): 

• Ajoneuvojen käyttöliittymien erityiset 
suunnitteluohjeet ja standardit. 

• Käyttäjävuorovaikutus ajoneuvotie-
tojärjestelmän käytössä.

• Ajoneuvon käyttöliittymätekniikat 
ja niiden suunnittelu. 

• Kuljettajaan kohdistuvat häiriötekijät 
ja niiden kognitiivinen arviointi.

• Automaation ja käyttäjän vuoro-
vaikus.

Tässä esille poimitut tiedot osoittavat 
jo suuntaa, mihin on hyvä suunnistaa 
tietotekniikan avaruudessa. Niiden hyö-
dyntämistä on hyvä käyttää tulevaisuu-
dessa esimerkiksi erilaisissa kilpailu- ja 
markkinointitilaisuuksissa.

Kun aikoinaan kysyttiin professori 
Teuvo Kohoselta keksintöjen synnystä ja 
innovaatioista, hän vastasi: ”Innovaatiot 
ja keksinnöt syntyvät asioita alinomaan 
miettimällä ja pohtimalla – Keksinnöt 
vaativat valmistautunutta mieltä”.

Walk of Fame? 
Liikenteessä olemme jo keskellä kame-
raviidakkoa ja kontrolleja. Nyt on syytä 
pohtia, kuka ohjaa  toimintaa. Kattavien 
kameraverkostojen hankinta on ollut ja 
tulee olemaan kallis operaatio, ylläpito 
ja käyttö maksaa jatkossakin. Toisaalta 
kamerojen käyttö tunnistuksessa on vasta 
alussa puhumattakaan kameraverkostojen 
integroinnista. 

Oulussa aikoinaan kansalaiset nimit-
tivät lentokentäntietä peruskorjauksen 
jälkeen Hightech Highwayksi. Kun ka-
meroita on edelleen lisätty pääväylille, 
niin voisimmeko nimetä paikallisen Poh-
jantien Oulun Broadwayksi tai peräti 
Hollywoodin esikuvan mukaisesti Walk 
of Fameksi? 

Kun palaamme autojen ja liikenteen 
turvallisuuden kehittämiseen, niin vas-
taan tulevat tutut komponentit. Emme 
ole kertaakaan maininneet esimerkiksi 
ubicompia, adhoc-verkkoja tai RFID:tä 
kasvojen ilmeistä puhumattakaan. Lii-
kenteen turvaratkaisut soveltavat juuri 
näitä uusia asioita. Valittu tehtäväkenttä 
on mitä oivallisin, kun tarkastellaan tie-
totekniikan uusia ulottuvuuksia.

Kännykkäteollisuuden rinnalle on 
esitetty monia uusia mahdollisuuksia. 
Olisiko tästä tutkimushaasteiden jou-
kosta koottavissa Suomen teollisen ole-
massaolon ja kansalaisten hyvinvoinnin 
näkökulmasta tulevaisuuden kolmas 
jalka?  
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