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Toimintatavat
Mikrofonit tulee pitää mykistettynä ja
videokuva suljettuna. Esityksen aikana
voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja
chat- ikkunaan. Näitä käydään läpi
esityksen jälkeen yhdessä ja toivomme
aktiivista keskustelua.
Puheenvuoron esityksen jälkeen saa
kättä nostamalla painamalla kämmenkuvakkeesta.
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Toimintatavat
Webinaari tallennetaan ja sen
katsomiseen lähetetään linkki
tilaisuuden jälkeen. Esitykset saa myös
luettavana versiona tilaisuuden jälkeen.

Jos sinulla on teknisiä ongelmia, kirjoita
chat-ikkunaan tai laita sähköpostia
marjo.savinainen@motiva.fi
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Ohjelma
Klo 13.00

Tervetuloa!

Klo 13.05

Millaisia ajantasaisia
liikennetietopalveluja ja
kuljettajan
tukijärjestelmiä
suomalaiset haluavat?
tutkimuspäällikkö Merja
Penttinen, VTT.
Keskustelua ja
kommentteja.

Klo 14.00
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Tilaisuus päättyy.

Taustaa
Niin sanottu inhimillinen tekijä on mukana suuressa osassa vakavimpia
liikenneonnettomuuksia.
Automaation avulla inhimillisiä virheitä liikenteessä voidaan ainakin vähentää.

Automme eivät kuitenkaan muutu hetkessä nykyautoista ”robottiautoiksi”, joissa
voimme kääntää tuolit selkä menosuuntaan ‒ ja ottaa halutessamme vaikka
nokoset ‒ vaan tekniikka kehittyy asteittain.
Lisäksi inhimillinen tekijä säilyy liikenteessä niin kauan kuin siellä on
ihmiskuljettajien ajamia autoja, jalankulkijoita, pyöräilijöitä…
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Askeleita kohti automaatiota

Kuljettajan tukijärjestelmien, mukautuvan vakionopeussäätimen ja kaistalla
pysymistä tukevien järjestelmien hyväksyttävyydestä, käytöstä ja vaikutuksista
voidaan kuitenkin jo nyt saada viitteitä siitä, millaisia vaikutuksia automaatiolla voi
liikenteessä olla.
Samaan aikaan automaation kanssa kehitetään myös jatkuvasti ajantasaisia
liikennetietopalveluita. Myös niiden avulla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja vähentämään liikenteen päästöjä. Niin
sanotut yhteistoiminnalliset järjestelmät (C-ITS) ovat myös edellytys automaattiajoneuvojen väliselle kommunikaatiolle.
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Tutkimuskysymyksiä

• Millaisia liikennetietopalveluita suomalaiset kuljettajat pitävät tärkeimpinä?
• Ovatko he halukkaita osallistumaan liikennetietopalveluiden tuottamiseen
jakamalla ajantasaista tietoa?
• Entäpä ovatko he valmiita maksamaan palveluista?

• Millaisista kuljettajaa avustavista järjestelmistä suomalaiset kuljettajat ovat
viimeisimpien tutkimusten perusteella olleet valmiita maksamaan?
• Ja miten kuljettajat ylipäätään saavat tietoa uusista ajoneuvojärjestelmistä?
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Palveluiden tunnettuus
SE

NO
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I know these services well and have used them myself
I am familiar with these services but I have not used them by myself
I am familiar with these services to some extent
I have not heard about these services before

8

10.12.2020

Tärkeimmät ajantasaiset liikennetiedot
Accident ahead
Obstacle on the road
Large animals on the road
Road or lane closure ahead

People on the road
Emergency vehicle approaching
Traffic jam ahead
Emergency braking in traffic ahead
Slow or stationary vehicle ahead
Local adverse weather

Current posted speed limit
Roadwork ahead
Mobile road maintenance vehicle nearby
Traffic situation and smart routing
Location of alt. Fuel/charging
1
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Halukkuus jakaa tietoa palveluita varten…
Manually sent warnings

Data on weather or road condition

Emergency braking of my vehicle

Speed of my vehicle

Location of my vehicle
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Johtopäätöksiä ajantasaisista liikennetietopalveluista
• Palveluita pidetään tärkeinä, mutta
•
•

Vasta hyvin pienellä osalla kuljettajista on niistä omakohtaista kokemusta ja…
Yli puolet kuljettajista ei ole vielä edes kuullut kyseisistä palveluista!

• Maksuhalukkuus liikennetietopalveluista on ainakin vielä alhaista
• Kyselyn tuloksia voi pitää suuntaa antavina, koska ne eivät vielä perustuneet
kuljettajien omiin kokemuksiin saaduista hyödyistä
•
•
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Käyttökokemus ja koetut hyödyt?
Käyttöliittymien kehitys

10.12.2020

Kuljettajan tukijärjestelmien yleisyys Suomessa
automaattinen hätäjarrutus
automaattinen hätäpuhelu
automaattiset ajovalot
liikennemerkkien tunnistus
katvealueen varoitin
kaistalla pysymisen tuki (ohjausliikkeet)

kaistavahti
mukautuva vakionopeudensäädin,…
mukautuva vakionopeudensäädin
perinteinen vakionopeuden säädin
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Osuus vastaajista, %

Lähderanta (saatavilla vakio- tai lisävarusteena)
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Lähderanta (vakiovarusteena)

Kysely

Kuljettajan tukijärjestelmien yleisyys Suomessa yhteenveto
• Näyttäisi siltä, että informoivat tai varoittavat järjestelmät (liikennemerkkien
tunnistus, katvealueen varoitin ja kaistavahti) hankitaan kohtuullisen usein
lisävarusteena.
• Lisäksi mukautuva vakionopeudensäädin otetaan autoon lisävarusteena
suhteellisen usein.
• Sen sijaan automaattista hätäjarrutusta, hätäpuhelua tai kaistalla aktiivisesti
pitävää järjestelmää ei kovin moni halua hankkia autoonsa, ellei se ole jo
vakiovarusteena

13

10.12.2020

Syitä tukijärjestelmien hankintaan
Järjestelmä oli sopivassa autossa

Yleisesti kiinnostunut tekniikasta

Kuullut tai lukenut kokemuksista

Aiempi kokemus järjestelmästä
1

sivuttaissuuntainen tuki, n = 392
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2

3
4
Vastausten keskiarvo
vakionopeussäädin, n = 924
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Vakionopeussäätimen hyötyjä
• ”Nykyinen mukautuva vakionopeudensäädin on hyvä, koska se hidastaa nopeutta
myös jarruttamalla. Takana ajavalle on tärkeää nähdä, että jarruvalot syttyvät.”
• ”Polttoaineenkulutus pienenee, kun ajaa tasaisemmin kuin itse ajaisin.”

• ”Turhat ohitukset jäävät pois, kun mukautuvalla vakionopeudensäätimellä on niin
helppoa ajella jonon mukana.”
• ”Pidän pidemmän välin edellä ajavaan.”
• ”Mukavampi puhua puhelimessa, kun auto huolehtii etäisyydestä edellä ajavaan.”

• ”Nopeusrajoituksen mukaan säätyvä mukautuva vakionopeudensäädin on
säästänyt monilta sakoilta, kun ajaa paljon teillä, jossa nopeusrajoitus muuttuu
tiheästi.”
• ”Jopa tavallinen vakionopeudensäädin lisää turvallisuutta, kun voi keskittyä
liikenteen seuraamiseen eikä tarvitse kytätä mittaria.”
• ”Erityisesti ikääntyessäni alan arvostaa erilaisia kuljettajaa avustavia järjestelmiä,
kun pääkään ei käänny yhtä hyvin kuin nuorempana.”
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Yllättäviä tilanteita ajettaessa vakionopeussäätimellä
• Useimmin koettu yllättävä tilanne mukautuvalla vakionopeudensäätimellä
ajettaessa oli odottamaton hidastus, kun toinen auto ajoi jonossa järjestelmää
käyttävän eteen.
• Aika moni raportoi myös odottamattomasta hidastuksesta, kun oma auto oli
reagoinut joko vastaantulevaan tai muuhun viereisellä kaistalla olevaan
ajoneuvoon.

• Odottamattomia kiihdytyksiäkin raportoitiin, tosin harvemmin kuin
odottamattomia hidastuksia. Kiihdytyksiin syynä oli yleisemmin edestä poistunut
auto kaistaa vaihtaessa.
• Vajaa 20 % raportoi olleensa muutamia tai useita kertoja epävarma järjestelmän
tilasta. Vastaavasti noin 15 % raportoi järjestelmän jättäneen moottoripyörän
tunnistamatta joko muutaman kerran tai useammin
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Yhteenvetoa
Tulosten mukaan monet uusien autojen ostajat varustavat autonsa kyllä tietyillä
edistyneillä järjestelmillä, jotka ovat valinnaisvarusteena, mutta ostokäyttäytymisessä on nähtävissä tiettyä varovaisuutta. Tieliikenteen automaation kehityksen
kannalta tulokset viittasivat enemmän siihen suuntaan, että järjestelmien olisi
oltava vakiovarusteena, jotta ne hankittaisiin.
Järjestelmien asianmukaisen käytön kannalta käyttäjän
järjestelmän toiminta. Kun ohjekirja näyttää tulosten
tietolähde järjestelmien toiminnan selvittämiseksi,
Autonmyyjien tulisikin nykyistä järjestelmällisemmin
ostajat järjestelmien toiminnasta ja käytöstä.

on ymmärrettävä edistyneen
mukaan olevan ensisijainen
tilanne ei ole toivottava.
perehdyttää uusien autojen

Monien myönteisten tulosten lisäksi järjestelmien käyttöön näytti liittyvän kielteisiä
piirteitä. Autoilijoille oli sattunut monenlaisia yllättäviä tilanteita, useimmin
odottamaton hidastus mukautuvaa vakionopeudensäädintä käytettäessä. Järjestelmät vaativat siis edelleen käyttäjäkeskeistä kehittämistä.
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Kiitos
osallistumisesta ja
rauhallista joulun
odotusta!

@MotivaOy
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www.motiva.fi

