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Tiivistelmä 

Viime vuosina on käynnistynyt useita hankkeita, joissa selvitetään automaattisten 
liikennevälineiden käyttöä liikenteessä. Lisäksi aiheesta uutisoidaan tällä hetkellä erittäin 
paljon. On kuitenkin usein epäselvää, millaisella todennäköisyydellä ja aikataululla au-
tomaattiset henkilöautot tulevat osaksi jokapäiväistä liikkumistamme.  
 
Tässä työssä esitellään automaattisen auton määritelmä, ja käydään läpi siihen olennais-
esti liittyvä terminologia. Työssä esitellään myös automaattisiin autoihin liittyvät tekniset 
ratkaisut, ja käydään läpi niiden tähän mennessä tapahtunut kehitys. 
 
Tutkimuksessa etsittiin tieteellisistä julkaisuista ja uutisista SWOT-mallin mukaisesti 
niitä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia, joita automaattisiin autoihin 
liittyy. Näiden tietojen pohjalta luotiin delfoi-menetelmää mukaileva verkkokysely, joka 
lähetettiin 41 henkilölle, jotka edustavat yhteiskunnan eri osa-alueita. Henkilöt valittiin 
niin, että ne liittyvät automaattiseen liikenteeseen tai tulevaisuudentutkimukseen esi-
merkiksi asiantuntijan, käyttäjän, liiketoiminnan edustajan tai toimittajan 
ominaisuudessa. Vastauksia saatiin 20 kappaletta. Kysely toteutettiin joulukuussa 2016. 
 
Kyselytutkimuksen vastausten pohjalta saatiin SWOT-mallin komponenttien lisäksi 
käsitystä myös asenteista automaattiajamista kohtaan. Voidaan sanoa, että automaatti-
ajamiseen suhtaudutaan pääosin myönteisesti, mutta tietyin varauksin. Positiivisina asi-
oina pidetään erityisesti autoilun ympäristöhaittojen mahdollista pienenemistä sekä tur-
vallisempaa ja sujuvampaa liikennettä. Sen sijaan eettiset kysymykset ja vastuuky-
symykset esimerkiksi onnettomuustilanteissa koetaan haastaviksi. Myös teknologian ke-
hittymättömyys, varsinkin havainnoinnin osalta koetaan vielä suureksi esteeksi au-
tomaattisten autojen käytön osalta. 
 
Lopuksi voidaan todeta, että vaikka liikenteen automatisaatio esitetään usein väistämät-
tömänä kehityksen suuntana, on edessä vielä paljon ratkaistavia kysymyksiä, niin 
teknologian ja lainsäädännön, kuin vaikkapa yhteiskunnallisten vaikutusten osalta. 
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Abstract 

In recent years, we have seen many projects which research usage of automated vehicles 
in road traffic. In addition, there is ongoing news flood around the topic. It is, however, 
still unclear how likely it is that we are using those vehicles in our everyday commute. 
Also, the schedule of this adaptation is unclear. 
 
This study introduces the definition of automated car, and also all the terminology directly 
related to the topic. The study also presents the technical solutions linked to the auto-
mated car, and the development of those solutions. 
 
In this study, information was gathered from different scientific publications and news, 
utilizing the SWOT-model. Different strengths, weaknesses, opportunities and threats re-
lated to automated cars were identified. Using this information, a delfoi-style internet 
survey was created. The survey was sent to total 41 experts from different fields of society. 
These experts represent for example automotive research, future research in role of a spe-
cialist, a user, a business representative or a journalist. In total, 20 answers were gathered 
from the survey. This survey was implemented in December 2016. 
 
In addition to the different SWOT-components, the survey results showed us also the at-
titudes that people have towards automatic traffic. It can be said that these attitudes are 
mostly positive, but with certain reserves. The positive aspects linked to the automated 
cars are possible positive environmental effects, and more safe, fluent traffic. The biggest 
threats to more automated driving seem to be ethical and liability issues, as well as insuf-
ficient technological development, especially with the perception. 
 
In the end, we can say that although the automatization of the traffic is often presented as 
an inevitable direction of progress, there are still numerous issues to solve. This includes 
technological and legal issues, but also all the impacts on the society itself. 
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1 Johdanto 
 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Automaattiset, eli ilman kuljettajaa toimivat ajoneuvot ovat viime vuosina nousseet kes-

keiseksi puheenaiheeksi niin tiedeyhteisössä kuin julkisessakin keskustelussa. Tämän 

diplomityön tarkoituksena on tunnistaa ja tutkia niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita 

automaattiseen, ilman kuljettajaa tapahtuvaan ajamiseen liittyy. Erilaisten tulevaisuustut-

kimuksen keinoin kerätään ajatuksia ja faktoja eri yhteiskunnallisilta tahoilta ja asiantun-

tijoilta. Faktat perustuvat erilaisiin tieteellisiin julkaisuihin. Lisäksi tarkastellaan aihepii-

riin liittyviä artikkeleita. Näin ilmenneisiin esteisiin ja haasteisiin etsitään ja esitetään 

mahdollisia ratkaisuja. Näiden ratkaisujen pohjalta arvioidaan niiden todennäköisyyksiä, 

toteutumisajankohtia, tulevaisuuden haasteita ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Loppu-

päätelmien ja ratkaisujen luomisessa käytetään hyväksi erilaisia tulevaisuuden tutkimuk-

sen keinoja. 

 

Työ on rajattu siten, että se käsittelee automaatiota ensisijaisesti henkilöautoliikenteen 

osalta. Tähän sisältyvät niin ihmisten henkilökohtaiset autot, kuin myös taksit, vuokra-

autot sekä muut yhteiskäyttöautot. Työ käsittelee lyhyesti myös tiellä kulkevien joukko-

liikennevälineiden mahdollisia kehityssuuntia. Sen sijaan tarkastelun ulkopuolelle jäte-

tään enimmäkseen tavaraliikenteen automaatio, kuten kuorma- ja pakettiautot, sekä muut 

logistiset ratkaisut. Lisäksi myöskään tieliikenteeseen kuulumattomia kulkuvälineitä, tai 

niiden automatisointia ei käsitellä työssä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lentoliikennettä, 

raideliikennettä sekä vesiliikennettä. 

 

1.2 Työn tausta 

 

Tausta tulee siitä olettamuksesta, että ilman kuljettajaa ajavat ajoneuvot tulevat laajamit-

taisesti käyttöön tulevaisuudessa. Vielä ei kuitenkaan olla varmoja, minkälaisessa aika-

taulussa tämä on mahdollista, sillä aiheeseen liittyy paljon teknisiä ja lainsäädännöllisiä 

esteitä, sekä ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtia. Tämän lisäksi automaatio voidaan ja-

otella eri asteisiin; täydestä automaatiosta autopilotti-ominaisuuden lisäämiseen nykyau-

toihin. Riippuen automaation asteesta, sen vaikutukset yhteiskuntaan ja tulevaisuuden po-

liittisiin ratkaisuihin vaihtelevat hyvin paljon. Tässä diplomityössä luodaan katsaus eri-

laisiin automaattiajamisen skenaarioihin, ja arvioidaan niiden vaikutuksia, mahdollisuuk-

sia toteutua, sekä aikataulua. 

 

Työn teoriaosuus sisältää määritelmän automaattiajamisesta, jossa käydään läpi kaikki 

keskeiset, aiheeseen läheisesti liittyvät termit ja käsitteet. Tämä sisältää ensin katsauksen 

historiaan, sitten lähivuosien kehitykseen sekä eri asiantuntijoiden arvioita automaattiaja-

misen tulevaisuudenkuvasta. Neljännessä luvussa lähestytään tutkimusongelmaa erilais-

ten tulevaisuudentutkimuksen keinoin. Niiden avulla pyritään luomaan realistinen kuva 

tulevaisuuden mahdollisuuksista, haasteista, uhkista ja hyödyistä. Viidennessä luvussa 

esitellään asiantuntijoille lähetetyn verkkokyselyn tulokset, ja analyysi niistä. Viimeinen 

luku sisältää työtä tehdessä syntyneet jatkopäätelmät sekä arvion lopputuloksista. 
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2 Automaattiajamisen määritelmä 
 

2.1 Terminologia 

 

Automaattiajamisen käsitteistö ollessa vielä melko uusi, ei monille termeille ole vielä va-

kiintunut suomenkielistä vastinetta. Selvyyden lisäämiseksi seuraavassa taulukossa käy-

dään läpi tässä työssä käytettävät suomennokset, sekä selitetään kunkin merkitys lyhyesti. 

Tämä taulukko on koottu Trafin tutkimuksesta (Innamaa yms. 2015, s. 2). 

 
Käsite englanniksi 
  

Käsite suomeksi Merkitys 

Automated vehicle Automaattinen ajo-
neuvo 

Ajoneuvo, joka kykenee ainakin 
osin suoriutumaan ajotehtävästä 
ilman kuljettajaa 

Autonomous vehicle Autonominen ajo-
neuvo 

Automaattiajoneuvo, joka kykenee 
suoriutumaan ajotehtävästä ilman 
kuljettajaa ja ilman yhteyttä muihin 
ajoneuvoihin tai infrastruktuuriin 

Connected vehicle Verkottunut ajoneuvo Ajoneuvo, joka on langattomasti 
yhteydessä toisiin ajoneuvoihin 
ja/tai infrastruktuuriin 

Tele-operated vehicle Teleoperoitu ajoneuvo Ajoneuvo, jota operoidaan auton 
ulkopuolelta langattomasti. Ajoneuvon 
ei tarvitse olla automaattinen 
tai autonominen. 

Cooperative service Yhteistoiminnallinen 
palvelu 

Palvelu, jonka toteuttamiseksi ajoneuvo/ 
liikkuja ja infrastruktuuri tai 
ajoneuvot/liikkujat vaihtavat tietoa 
sähköisesti 

Collaborative service Yhteisöllinen palvelu Palvelu, jonka toteuttamiseksi 
kaikki tienkäyttäjäryhmät (ajoneuvot, 
kevyt liikenne ja joukkoliikenteen 
matkustajat) ja infrastruktuuri 
ovat yhteydessä toisiinsa (paljon eri 
osapuolia, joukkoistaminen, ml. 
tiedon tuotto) 

Platooning Letka-ajo, saattueajo Jonossa ajo, jossa jonon ensimmäinen 
ajoneuvo ohjaa jonoa ja muut 
seuraavat automaattisesti. Vaatii 
tyypillisesti erillisen kaistan tai 
kaistajärjestelyjä. 

Taulukko 1. Automaattiajamisen käsitteitä Trafin mukaan. 

 

 

  



5 

 

2.2 Automaation tasot 

 
Tieliikenteen automaatio voidaan jakaa karkeasti moneen eri tasoon. Esimerkiksi Trafi 

käyttää tutkimuksessaan tasoja 0-5, joista tasot 2-5 ovat nk. ylemmän tason automaa-

tiojärjestelmiä. Tasot 0 ja 1 taas ovat jo käytännössä käytössä olevia tasoja, jotka sisältä-

vät sellaisia tekniikoita, kuten pysäköintiavustin, kaistavahti, mukautuva vakionopeuden 

säädin ja törmäysvaroitin. Emme tarkastele yksityiskohtaisesti näitä alemman tason jär-

jestelmiä tässä työssä, sillä luomme pikemminkin katsausta tulevaisuudennäkymiin. 

 

Tässä työssä esitellyt automaation tasot ovat jo jonkin verran vakiintuneita käsityksiä, ja 

ne on koostettu käyttäen hyväksi SAEn standardia J3016. (SAE 2014). 

 

Automaation tasot SAEn mukaan: 

 

Taso 0 

Ei lainkaan automaatiota. Tasolla 0 ihminen on vastuussa kaikista ajamisen osa-alueista 

sisältäen ympäristön tarkkailun, ajoneuvon ohjaamisen, kiihdytyksen ja jarrutuksen. Ta-

soon 0 luetaan kuitenkin monet varoitusjärjestelmät ja jotkin ajamiseen puuttuvat järjes-

telmät, kuten esimerkiksi luistonesto. 

 

Taso 1 

Ihmiskuljettajaa tukeva automaation taso. Tasolla 1 ihmiskuljettaja on ajoneuvon pääasi-

allinen kuljettaja, mutta automaatio opastaa ja auttaa kuljettajaa huolehtien joistakin aja-

miseen liittyvistä toiminnoista. Tämä helpottaa ihmiskuljettajan työtä, ja mahdollisesti 

ehkäisee onnettomuustilanteita. Taso 1 sisältää jo tällä hetkellä käytössä olevia järjestel-

miä, kuten kaistavahti tai mukautuva vakionopeudensäädin.  

 

Taso 2 

Osittaisen automaation taso. Ajoneuvo kykenee itsenäiseen ajoon. Ihmiskuljettajan on 

kuitenkin aktiivisesti seurattava liikennettä, ja tarvittaessa ohjattava ajoneuvoa. Tasolla 2 

esimerkiksi suoralla maantiellä ajo voi olla täysin automaattista, mutta dynaamisemmat 

ajotilanteet, kuten kaupunkiympäristössä ajaminen, vaativat ihmiskuljettajan toimintaa. 

 

Taso 3 

Ehdollisen automaation taso. Ajoneuvo kykenee itsenäiseen ajoon, ja tarkkailee aktiivi-

sesti ympäristöä, mutta ihmiskuljettajan on joissakin ajotilanteissa oltava valmis ottamaan 

ajoneuvo hallintaansa. Ihmiskuljettaja voi tasolla 3 keskittyä tekemään muita asioita, ku-

ten esimerkiksi lukemaan kirjaa, mutta hänen on oltava valmis siirtymään kuljettajaksi 

lyhyellä varoitusajalla. 

 

Taso 4 

Korkea automaation taso. Ajoneuvo kykenee itsenäiseen ajoon useimmissa tilanteissa, 

mutta antaa varoituksen/ilmoituksen silloin, kun ihmiskuljettajan toimintaa tarvitaan. Ih-

miskuljettajan ei tarvitse kuitenkaan aktiivisesti valvoa ajotapahtumaa, vaan voi jopa nuk-

kua. Tasolla 4 esimerkiksi jotkin haastavat keliolosuhteet tai monimutkaiset tilanteet, 

joissa ajoneuvon tekniset ominaisuudet eivät riitä takaamaan täysin turvallista matkusta-

mista.  
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Taso 5 

Täysin automaattinen ajoneuvo, joka kykenee täysin itsenäiseen ajoon ilman ihmiskuljet-

tajaa. Esimerkiksi vuokra- tai yhteiskäyttöauto voidaan kutsua tyhjänä paikalle, kun mat-

kustaja sitä tarvitsee. Mahdollistaa ajokortittomien henkilöiden, kuten esimerkiksi lapsien 

autolla kulkemisen itsenäisesti. 

 

Tällä hetkellä joillakin autovalmistajilla on jo tason 2 automaation, ainakin osittain, mah-

dollistavia autoja mallistossaan. (Innamaa 2015). Siirryttäessä kohti ylemmän automaa-

tion järjestelmiä, kuten tasoa 3, on otettava huomioon siirtymävaihe, jolloin liikenteessä 

voi olla samanaikaisesti monella eri automaation tasoilla toimivia ajoneuvoja. Automaa-

tioon liittyvien järjestelmien ja liikenteen infrastruktuurin suunnittelussa on siis otettava 

huomioon myös se, että ne palvelevat sekä monen eri tason ajoneuvoja. Esimerkiksi ties-

tön on mahdollisesti oltava jossain vaiheessa sellainen, että se soveltuu sekä täysin auto-

nomisten ajoneuvojen käyttöön, että tarvittaessa myös ihmiskuljettajan ohjaaman ajoneu-

von käyttöön (tasot 4 ja 5). 

 

Victoria Transport Policy Institutin raportissa (Litman 2016.) esitetään mahdollinen ske-

naario siitä, minkälaisten vaiheiden kautta autonomisten autojen käyttö liikenteessä tulee 

etenemään: 

 

Vaihe  Lisätietoa 

Tason 2 automaatio. Jo nykyään mahdollinen vaihe. 

Koordinoitu letka-ajo. Teknisesti mahdollinen, mutta infrastruk-

tuuri ja tiedonvälitys autojen välillä eivät 

ole vielä tarpeeksi kehittyneitä. 

Tason 3 automaatio. Testejä käynnissä tällä hetkellä (esimer-

kiksi Google). 

Tason 4 automaatio. Teknologia ei ole vielä tarpeeksi kehitty-

nyttä. 

Säädökset ja lait sallivat automaattiset au-

tot yleisillä teillä. 

Säädöksiä ja lakeja tarkastellaan, ja muu-

tetaan vastaamaan automaation haastei-

siin. 

Autonomiset (täysautomaattiset) autot 

yleiseen myyntiin kuluttajille. 

Jotkin autonvalmistajat ennustavat saa-

vansa ”kuskittomia” automalleja markki-

noille vuoteen 2020 mennessä. 

Autonomisia autoja myydään enemmän 

kuin perinteisiä autoja. 

Vaiheen saavuttamisen aikataulu riippuu 

esimerkiksi autojen hinnoista ja kulutta-

jien asenteista. 

Autonomiset autot ovat enemmistönä lii-

kenteessä. 

Vanhojen autojen poistuessa liikenteestä 

autonomiset autot yleistyvät jatkuvasti. 

Automarkkinoiden saturaatio. Jokainen autonostaja hankkii autonomisen 

auton. 

Kaikki autot autonomisia. Liikenteessä ei enää lainkaan perinteisiä 

autoja. 

Taulukko 2. Autonomisten autojen käyttöönoton vaiheet. (Litman 2016.) 
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2.3 Teknologia automaation takana 

 

 
Kuva 1. Automaattisen auton ympäristön havainnontia. (Saibou) 

 
Seuraavaksi tarkastelemme sitä, minkälaisia teknisiä ratkaisuja ajoneuvojen automaati-

ossa käytetään hyväksi. Käymme läpi sekä jo käytössä olevat teknologiat, että myös joi-

tain kehitteillä olevia teknologioita, joista voisi olla hyötyä automaation kannalta tulevai-

suudessa.  

 

Tyypillisiä automaattisessa ajossa käytettäviä sensoreita ovat erilaiset tutkat, kamerat, 

infrapunasensorit ja lasertutkat. Näiden sensoreiden ensisijainen tarkoitus on tarkkailla 

auton ympäristöä, kuten tietä, liikennemerkkejä tai muita tienkäyttäjiä. Sensoreita voi-

daan käyttää tämän lisäksi myös auton kuljettajan tarkkailemiseen. Esimerkiksi ohjaus-

pyörän liikkeitä tarkkaileva sensori voi havaita kuljettajan väsyneisyyden, ja huomauttaa 

tästä. Nykyisin uusissa automalleissa käytössä olevia järjestelmiä ovat esimerkiksi mu-

kautuva vakionopeuden säädin, kaistavahti, pysäköintiavustin ja kuolleen kulman vahti. 

 

Sensoreiden lisäksi automaattiset autot vaativat myös toimivan kartta- ja paikannusjärjes-

telmän toimiakseen luotettavasti. Erilaiset järjestelmät vaativat myös tehokasta tiedon-

siirtoa sekä autojen toistensa, että myös infrastruktuurin ja auton välillä. Kaikki tämä taas 

vaatii tehokkaita ja nopeita tietokoneita datan siirtoon, käsittelyyn ja analysointiin.  
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Kuva 2. Autonomisen auton teknologiaa. (Komanduri) 

 

 
Kiihtyvyysanturit 
 
Kiihtyvyysantureita käytetään hyväksi ajoneuvon kiihtyvyyden määrittämisessä.  Anturi 

mittaa kiihtyvyyttä suhteessa maapalloon. Kiihtyvyysanturit voivat olla yksi- tai moniak-

selisia malleja. Autoissa kiihtyvyysantureita käytetään tällä hetkellä hyväksi mm. navi-

goinnissa ja ajonvakautusjärjestelmissä. 

 

Kiihtyvyysantureille asetetaan erilaisia vaatimuksia niiden käyttökohteiden mukaan. Esi-

merkiksi käytettäessä ajonvakautusjärjestelmässä anturin on kyettävä havaitsemaan alle 

1 G:n kiihtyvyyksiä, jotta auton hallinnan menetys voidaan estää. Lisäksi anturin on ol-

tava immuuni auton korin värähtelytaajuuksille, jotta normaalia ajotilannetta ei tulkita 

vaaralliseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkia yli 1 kHz:n taajuuksia. Myös anturin 

toimintalämpötilan on oltava laaja, sillä autoilla ajetaan ympäri maailmaa hyvin erilai-

sissa lämpötiloissa. Tyypillinen toiminta-alue kiihtyvyysanturille on noin -40 ja 105 cel-

siusasteen välillä. (Eskandarian) 
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Kuva 3. Kiihtyvyysanturi. (Rezé) 

 

 
Ohjauskulman anturi 
 
Ohjauspyörän kulmaa voidaan mitata nk. ohjauskulman anturilla, joka sijaitsee auton oh-

jauslaitteiden yhteydessä. Näin saadaan selville ohjauspyörän tarkka asento, liikenopeus 

ja suunta kussakin tilanteessa. 

 

Nykyautoissa ohjauskulman anturia käytetään usein hyväksi kuljettajan suorittamien oh-

jausliikkeiden havainnointiin. Ohjauskulman anturi toimii yhteistyössä muiden, esimer-

kiksi renkaiden pyörimisnopeutta mittaavien antureiden kanssa. Näin toimiessaan se 

mahdollistaa erilaisten ajoturvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnan. Esimerkiksi 

kaistavahdit tai pysäköintiavustimet käyttävät tarvitsevat ohjauskulman anturin tietoja 

toimiakseen luotettavasti, parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Automaattisten autojen tapauksessa ohjauskulman anturi antaa tärkeää tietoa ohjauspyö-

rän tai muun ohjauslaitteen toiminnasta kullakin hetkellä. Toisin sanoen auton tietoko-

neen ja muiden järjestelmien on tiedettävä, mitä ohjausliikkeitä milläkin hetkellä suorite-

taan. (Eskandarian) 
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Kuva 4. Ohjauskulman anturin käyttökohteita. (sasreset.com) 

 
 
Kamerat  
 
Havainnointiin käytettävät kamerat voidaan jakaa ryhmiin eri teknologioiden mukaan. 

CCD-kennot (Charge-coupled device) ovat valoherkkiä sensoreita, jota muuttavat valon 

ja infrapunasäteilyn digitaaliseksi signaaliksi. Toinen yleinen kameroissa käytetty tekno-

logia on CMOS-kenno, jolla on CCD-kennon kanssa pääasiassa samanlainen toimintape-

riaate. CMOS-kenno on alttiimpi kuvan häiriöille, mutta on yleensä CCD-kennoa hal-

vempi, ja sen virrankulutus on huomattavasti pienempi.  

 

Havainnoinnissa voidaan käyttää hyödyksi myös infrapuna- eli lämpökameroita, jolloin 

elävien kohteiden tunnistaminen voi tietyissä olosuhteissa olla helpompaa. Esimerkiksi 

kylmässä säässä ihmiset erottuvat lämpökameran kuvassa hyvin. Myös autojen säteile-

män lämmön havaitseminen voisi helpottaa muun liikenteen tarkkailua esimerkiksi lumi-

sissa olosuhteissa. 
 

Kameroiden kohdalla yhdeksi suureksi haasteeksi muodostuu toimivuus huonossa valais-

tuksessa. Toisin kuin ihmisen silmällä, kameralla ei ole kykyä sopeutua muuttuviin va-

laistusolosuhteisiin. Automaattiautojen tapauksessa kameran kuvaa on myös jatkuvasti 

analysoitava, jotta järjestelmä ”ymmärtää”, mitä kuva tarkoittaa. Tällainen analyysi vaatii 

tietokoneelta runsaasti laskentakykyä ja nopeaa tiedonsiirtoa. Esimerkiksi, jotta järjes-

telmä tunnistaa jalankulkijan kameran kuvasta, on sille täytynyt ”opettaa” mahdollisesti 

jopa miljoonia erilaisia kuvia jalankulkijoista. Tämä johtuu siitä, että jalankulkijoita on 

monen kokoisia ja näköisiä. Jalankulkijan ollessa liikkeessä myös sen muoto usein muut-

tuu joka hetki, kun jalat ja kädet liikkuvat. Tämän lisäksi jalankulkijalla voi vielä olla 

mukanaan esimerkiksi koira, lapsi tai erilaisia kantamuksia. Tietokoneella on siis oltava 

valtava tietopankki jalankulkijan eri asennoista ja muodoista, jotta tunnistus olisi mah-

dollisimman luotettavaa. (Vanderbilt 2012). 
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Mukautuvat vakionopeuden säätimet, eli ACC:t (Adaptive Cruise Control) perustuvat 

edellä olevan kulkuneuvon etäisyyden mittaukseen, jota verrataan auton nopeuteen. Jär-

jestelmä mukauttaa auton nopeuden niin, että etäisyys edellä ajavaan pysyy halutun lai-

sena, eikä siis ole liian pieni tai suuri. Nykyiset ACC:t kykenevät toimimaan suurissakin 

nopeuksissa, ja käyttämään jarrua tarvittaessa, mutta eivät toimi kuitenkaan vielä luotet-

tavasti hätäjarrutustilanteissa. 

 

 
Kuva 5. Analyysi kameran kuvasta. (Vanderbilt) 

 

 
Tutkat 
 

On olemassa eri periaatteilla toimivia tutkia. Esimerkiksi joidenkin tutkien lähettämän 

radiopulssien avulla voidaan saada selville kohteen etäisyys, suunta ja nopeus. Tutkien 

etuna on usein hyvä kantama, ja ne toimivat myös huonoissa sääoloissa. Rajoituksena on 

huono resoluutio sivusuunnassa, mikä vaikeuttaa kohteiden luokittelua (Wolff 2014).  

 

Radiopulssia käyttävät tutkat toimivat siten, että ne lähettävät signaalin, ja mittaavat sen 

ajan, joka signaalilla kestää palata takaisin kohteestaan. Tällaisien tutkien heikkous on 

usein niiden herkkyys lialle, kuten katupölylle ja hiekalle. 
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Autoissa käytettävät tutkat voidaan rajata karkeasti kahteen ryhmään: lyhyen kantaman 

tutkiin SRR (Short-Range Radar) ja pitkän kantaman tutkiin LRR (Long Range Radar). 

Lyhyen kantaman tutkia sijoitetaan usein auton sivuille tai takaosaan, ja niitä käytetään 

hyväksi ympäristön tarkkailussa. Esimerkiksi pysäköintiavustimissa ja kuolleen kulman 

havainnoinnissa käytetään lyhyen kantaman tutkia. Pitkän kantaman tutka on yleensä si-

joitettu auton etuosaan, esimerkiksi puskuriin, tuulilasin taakse tai jäähdyttimen säleik-

köön. Sen havainnointia käytetään hyödyksi lähinnä edessä olevan ajoneuvon tarkkai-

luun. Lyhyen kantaman tutkien toiminta-alue on noin 0,2-50 metriä, ja pitkän kantaman 

tutkien noin 2-150 metriä.  

 

Lasertutka (eli lidar eli Light Detection and Ranging) mittaa laservalopulssin heijastumi-

sen kulkuaikaa kohteeseen ja takaisin ja määrittää kuluneen ajan perusteella etäisyyden 

ja siitä johdettavat suureet. LIDARia käytetään ensisijaisesti auton ympäristön havain-

nointiin. Googlen käyttämä LIDAR sisältää 64 laser-yksikköä, jotka pyörivät oin 900 

kierroksen minuuttinopeutta antaen täyden 360 asteen näkymän. Tämä tekniikka mahdol-

listaa reaaliaikaisen ja yksityiskohtaisen 3D-kuvan auton ympäristöstä 

 

LIDAR-teknologia on tällä hetkellä vielä hyvin kallista, mutta vastaavasti se on nopea ja 

tarkka. Tämän hetkiset LIDAR-järjestelmät maksavat jopa yli 80000 euroa. Uusien tek-

nologioiden hankintahinnalla on tosin taipumus laskea teknisen kehityksen myötä. Tätä 

tukee myös esitetty arvio siitä, että Googlen käyttämä ja autojensa katolle sijoittama LI-

DAR olisi kertaluokkaa halvempi kuin aikaisemmat vastaavat laitteet. (Clapaud) 

 

 
Kuva 6. Googlen käyttämä LIDAR. (Clapaud) 
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Kuva 7. LIDARin luoma 3D-näkymä liikenjnetilanteesta. (Guizzo) 

 

 
Paikannus ja kartat 

 
Paikannusta voidaan automaattiajamisen saralla hyödyntää esimerkiksi siten, että asete-

taan erilaisia maamerkkejä havaintopisteiksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että ei 

käytetä risteyskohdassa hyväksi pelkästään auton koordinaatteja, vaan ensin havaitaan 

risteys, asemoidaan auto ajoympäristöön, jonka jälkeen tehdään käännös tietojen perus-

teella. Tällaisia maamerkkejä voivat olla esimerkiksi katukivetykset, suojatiet, liikenne-

merkit, ajoratamerkinnät ja kaistamerkinnät. 

 

Paikannukselta täytyy myös vaatia tietty tarkkuus, eli arvioida millaisia virhemarginaa-

leja siltä sallitaan. On asetettava ne rajat, joiden puitteissa auton sijainti saa erota esimer-

kiksi kaistan keskilinjasta. Kartan linkityksessä auton sijaintiin tapahtuu usein virheitä. 

Virheet voivat johtua esimerkiksi kartan epätarkkuudesta, havaintopisteistä, satelliitin 

häiriöistä tai mittauksen virheistä vastaanottimessa. Järjestelmillä on usein vaikeuksia 

tunnistaa auton hetkellinen suunta tai sijainti liikenneympyröissä, rautateiden tasoristeyk-

sissä tai tiheissä kaupunkiolosuhteissa ajaessa. Pahimmillaan kartta- tai paikannusvirhe 

voi johtaa onnettomuuksiin, kun esimerkiksi auto luulee ajavansa eri paikassa kuin se 

oikeasti sillä hetkellä liikkuu. 

 
Karttojen rooli liikenteen automaatiossa on ensisijaisesti toimia auton ajoreitin pohjana, 

jolle esimerkiksi matka-aika ja matkan pituus perustuvat. Kartat ja paikannus toimivat jo 

nyt usein keskenään yhteistyössä siten, että auton kunkin hetkinen sijainti suhteessa kart-

taan on nähtävissä navigaattorin näytöllä. Ajoneuvon sijainti kartalla määritetään käyttä-

mällä hyväksi jonkinlaista paikkatietojärjestelmää. Käytännössä usein esimerkiksi satel-

liitilta saatava data auton liikkeistä voidaan yhdistää tiettyyn kartalla olevaan tiehen sen 

muodon perusteella. Jos auton liikkeet mukailevat kartan perusteella lähellä olevan tien 

tai kadun muotoja, voidaan auto sijoittaa reaaliaikaisesti kartalle, siis esimerkiksi navi-

gaattorin näytölle. 
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Kuva 8. Reitin suunnittelua kuvaava kaavio.  

 

Asuinympäristöistä ja tiestöstä on Suomessa olemassa kohtuullisen kattava kartasto. 

Nämä kartat ovat kuitenkin staattisia, eivätkä siis sisällä esimerkiksi tietöitä tai muita vä-

liaikaisia, tai vireillä olevia muutoksia. Automaattiajamisen kannalta on tärkeää, että kar-

tat ovat aina ajan tasalla, ja ne ovat tarkasti mittakaavassa, jotta sijaintitarkkuus olisi mah-

dollisimman hyvä. Ongelmaksi muodostuu se, että kartat ovat usein sellaisessa muodossa, 

että niitä ei voida suoraan käyttää hyödyksi automaattiajamisessa. Esimerkiksi kiinteistö-

jen ajoväylät eivät yleensä ole linkitetty osoitteisiin, jolloin auto ei osaa ajaa pihaan asti. 

Kartat vaativat siis muuttamista automaattisten autojen tarpeisiin sopiviksi. Muutospro-

sessissa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi jonkinlaista 3D-simulointia, jolla linkite-

tään erilaiset ympäristön piirteet ja yksityiskohdat sijaitsemaan kartalle. (Bazzan) 

 

Paikannusjärjestelmiä voidaan arvioida käyttäen hyväksi neljää eri kriteeriä: tarkkuus, 

eheys, toimintasäde ja palvelun toimintavarmuus. Tarkkuudella tarkoitetaan sitä, kuinka 

hyvin paikannus vastaa kartan tietoa ja auton oikeaa sijaintia. Eheys tarkoittaa vastaavasti 

sitä, kuinka hyvin virheettömästi järjestelmä toimii lähinnä odottamattomien virheiden 

osalta. Toimintasäde kertoo sen, millaisella alueella paikannuksen on tarkoitus toimia, ja 

palvelun toimintavarmuus sen, kuinka hyvin järjestelmä ilman keskeytyksiä. 

 

GNSS, eli globaali paikannusjärjestelmä tarkoittaa suurella toimintasäteellä toimivaa sa-

telliittipaikannusta. Näitä ovat esimerkiksi Yhdysvaltojen GPS, Venäjän GLONASS, 

EU:n Galileo ja Kiinan COMPASS. Yleinen toimintaperiaate näille järjestelmille on, että 

ne mittaavat sitä aikaa, joka signaalilla kestää saapua satelliitille, ja vertaavat, miten pai-

kannettava kohde on sillä välin liikkunut.  

 

 

 

 

 

 

 

Map GNSS 

Map matching Route Planning 

Route Checking 
Maneuver List Ge-

neration 

Route Guidance 

User 
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GNSS:n määritelmäksi voidaan sanoa: ”Satelliittiin perustuva järjestelmä, jota käytetään 

paikantamaan käyttäjän käyttämän laitteen (kuten älypuhelimen tai auton navigaattorin) 

maantieteellinen sijainti kaikkialla maailmassa”. Jos tämän lisäksi halutaan korostaa 

GNSS:n teknisiä ominaisuuksia, voidaan sanoa, että se on: ”Järjestelmä, joka koostuu 

satelliittien ryhmästä, ja jota ohjataan maa-asemien kautta, jotka jatkuvasti lähettävät ra-

diosignaaleja, joita vastaanottimet prosessoivat, ja näin ollen mahdollistavat vastaanotti-

men tarkan maantieteellisen sijoittamisen, sekä tarkan aikainformaation kaikkialla maa-

ilmassa minä tahansa hetkenä”. (Bhatta) 

 

GPS on maailman käytetyin ja tunnetuin GNSS. Se käsittää 31 toimivaa satelliittia, joista 

ensimmäinen lähetettiin kiertoradalle vuonna 1978. GPS kykenee paikannuksessa noin 5 

metrin tarkkuuteen. GPS-satelliitit sisältävät atomikelloja, jotka on synkronoitu sekä tois-

tensa, että maan päällä olevien atomikellojen kanssa. Vastaanottimen on toimittava aina 

vähintään neljän satelliitin kanssa, jotta saadaan selville tarkka sijainti. 

 

GLONASS on GPS:n jälkeen maailman toiseksi käytetyin GNSS. Sen ensimmäiset sa-

telliitit lähetettiin avaruuteen vuonna 1982, ja järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1993. 

Tällä hetkellä GLONASS käsittää 24 toimivaa satelliittia, ja järjestelmä kykenee noin 4,5 

– 7,5 metrin tarkkuuteen.  

 

Kiinan COMPASS käsittää tällä hetkellä 21 toimivaa satelliittia, ja sen yleinen sijanti-

tarkkuus on noin 10 metriä. COMPASS-järjestelmä tarjoaa Kiinan hallituksen käyttöön 

ja armeijan sovelluksiin jopa 0,1 metrin tarkkuuden. COMPASS:in tarkempaa sijaintipal-

velua käyttävät Kiinan ja Pakistanin armeijat. COMPASS-järjestelmä kattaa tällä hetkellä 

Kiinan kansantasavallan lähialueineen, ja sen pitäisi olla maailmanlaajuisesti kattava vuo-

teen 2020 mennessä. 

 

Eurooppalainen GNSS Galileo koostuu 11 toimivasta satelliitista. Galileo käsittää COM-

PASSin tavoin kaksi eri tarkkuutta, toisen julkiseen käyttöön, ja toisen hallitusten tai ar-

meijoiden tarpeisiin. Julkinen tarkkuus on noin 1 metri, ja salattu tarkkuus 0,1 metriä. 

(Bhatta) 
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Kuva 9. GPS:n ja GLONASS:in yhteistoiminta. (SlideShare) 

 

Tiedonsiirto 
 
Automaattisissa autoissa tarvitaan erilaisten anturien lisäksi myös tiedonsiirtoa sekä au-

ton ja infrastruktuurin (V2I), että auton ja toisen auton (V2V) välillä. Auton turvallinen 

ajo vaatii ajankohtaista tietoa mm. onnettomuuksista, säätilanteista, ympäristön kiintopis-

teistä, tietöistä ja muista tienkäyttäjistä. Esimerkiksi haastavat sääolosuhteet tai muu epä-

luotettavuus auton omien anturien havainnoinnissa vaatii kommunikaatiota erilaisten inf-

rastruktuuriin liittyvien kohteiden kanssa. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi lii-

kennemerkit, satelliitit tai jonkinlaiset majakat. Ajoneuvo voi olla liikenteen infrastruk-

tuurissa myös yhteydessä erilaisiin valvomoihin, tutkiin, kameroihin tai vaikka tiessä ole-

viin sensoreihin. 

 

Tyypillisiä infrastruktuurin ja auton välisiä kommunikaation turvallisuussovelluksia voi-

sivat vaaratilanteiden tiedottamisen lisäksi olla esimerkiksi kaistalle liittymisen avustus, 

risteystilanteet, nopeuden säätely, rautateiden tasoristeydet ja ajojärjestyssäännöt. Toi-

saalta tiedonsiirto auton ja infrastruktuurin välillä mahdollistaa myös erilaiset liikenteen 

maksujärjestelmät. Kun tiedetään yleisesti auton tarkka sijainti ja nopeus kullakin het-

kellä, voidaan autolla ajamisesta tai matkustamisesta laskuttaa vaikka tarkalleen tapahtu-

neen ajosuoritteen mukaan. Maksuja voitaisiin kerätä esimerkiksi pysäköinnistä, ruuhka-

aikana ajamisesta tai tietyn tien, kuten moottoritien, käyttämisestä (ns. tietullimaksu). 

 

Turvallisuuden lisäksi infrastruktuurin ja auton välinen tiedonsiirto helpottaa myös lii-

kenteen yleistä sujuvuutta. Esimerkiksi ruuhkista voidaan tiedottaa, ja ohjata auto kierto-

reitille. Ruuhkat voidaan joissain tilanteissa jopa ehkäistä tai ennustaa etukäteen. Myös 

liikennevaloja voidaan ohjata tilanteen mukaan, jos esimerkiksi tiedetään, että jostakin 

suunnasta tuleva liikenne on tiettyyn vuorokaudenaikaan suurempaa kuin toisesta suun-

nasta. 
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Verkottuneet ajoneuvot vaativat väistämättä tiedonsiirtoa toistensa välillä. Lyhyesti seli-

tettynä verkottunut ajoneuvo tarkoittaa sitä, että auto on yhteydessä muihin tietä käyttä-

viin ajoneuvoihin jakaakseen molemminpuolista tietoa liikkeistä, nopeudesta, sijainnista 

ym. Korkeammat automaation tasot vaativat väistämättä verkottuneita ajoneuvoja toimi-

akseen tehokkaasti ja turvallisesti.  

 

Mahdollisia autojen välisen kommunikaation sovelluksia voivat olla erilaiset ennakkotie-

dot tulevista risteyksistä tai liittymistä, varoitukset tiellä tai sen läheisyydessä olevista 

esteistä, pysähtymiskäskyt yllättävissä tilanteissa tai yleisesti toisten auton opastus liiken-

teessä. Kommunikaatiota voitaisiin hyödyntää myös niin, että annetaan etuajo-oikeuksia 

hälytysajoneuvoille.  

 

Autojen välinen kommunikaatio voi toimia myös liikenteen sujuvoittajana. Autot voivat 

jakaa keskenään ajankohtaisia reitti- tai ajonopeussuosituksia, tai vaikkapa oikean hetken 

hidastaa, lähteä liikkeelle tai liittyä rampilta liikennevirtaan. Kommunikaatiota voidaan 

käyttää myös mukavuuden lisäämiseen. Toiset autot tai infrastruktuuri voivat antaa tietoa 

nähtävyyksistä ja muista tarpeellisista kohteista. Autot voisivat myös keskenään jakaa 

viihdettä, kuten musiikkia, tai mahdollistaa eri autojen matkustajille keskenäisiä viestin-

tämahdollisuuksia.  

 

Ajoneuvojen keskenäinen kommunikaatio voisi olla lainvalvojille tärkeä työkalu, jolla 

tienkäyttäjiä valvotaan. Poliisi todennäköisesti käyttäisi hyödykseen muista autoista saa-

tavaa tietoa ajonopeudesta, poikkeavasta liikennekäyttätymisestä, maksamattomista mak-

suista tai sakoista. Toisaalta poliisi voisi lähettää siviiliautolle päin, ja sitä kautta sen mat-

kustajalle pysähtymiskäskyjä tai reaaliaikaisia huomautuksia auton kunnosta tai poikkea-

vasta ajosta. 

 

Tiedonsiirtoon käytettäviä teknologioita voivat olla esimerkiksi 3G/LTE-matkapuhelin-

verkot tai erilaiset lyhyen kantaman radiot (IEEE 802.11p/ ITS-G5). Tällä hetkellä lyhyen 

kantaman yhteyksistä ITS-G5 vastaa parhaiten liikenteen ja automaattiajamisen vaati-

muksia. Käytännössä 5G-yhteys voi tulevaisuudessa olla mahdollinen, mutta sen standar-

dointi on vielä kesken. Suomessa ajoneuvojen käyttöön on vuonna 2015 allokoitu 5,7 – 

5,9 GHz:n taajuudet, sekä lyhyen kantaman tutkien käyttöön 78-79 GHz:n taajuus. 

 

Käytännössä verkottuneet ajoneuvot kommunikoisivat keskenään langattomien tiedon-

siirtokanavien kautta. Automaattinen auto tarvitsee tämän lisäksi väistämättä jonkinlaisen 

mobiiliverkkoyhteyden ohjelmistojen, karttojen, ruuhkatietojen, tietöiden ja kelitietojen 

päivityksiä varten, vaikkei se olisi varsinaisesti verkottunut ajoneuvo. Jotta kommuni-

kointi ja tiedonsiirto olisi luotettavaa, tarvitaan automaattisille autoille standardoitua vies-

tintää. ITS-G5 –teknologian standardoiduista viesteistä voidaan mainita:  

 

 CAM, jota käytetään auton sijainnin, sunnan ja nopeuden ilmaisemiseen  

 DENM, jota käytetään infrastruktuurin ja ympäristön ominaisuuksien ilmaisemi-

seen  

 IVI, jota käytetään liikennemerkkien sisällön kertomiseen 

 MAP, jota käytetään infrastruktuurin geometriatietoihin 

 SPaT, jota käytetään liikennevalojen tietojen ilmaisemiseen 
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Jos ajoneuvot ilmaisevat läsnäolonsa, sijaintinsa ja nopeutensa toisilleen tai infrastruk-

tuurille, saadaan muodostettua jonkinlainen liikenteen tilannekuva. (Lähde) 

 

 
Kuva 10. Mahdollisia kommunikaation sovelluksia. (Gudmundsson) 

 
Aktuaattorit 
 
Aktuaattorit, eli toimilaitteet ovat laitteita, jotka muuttavat signaalin liikkeeksi. Aktuaat-

torit voivat olla esimerkiksi sähkömoottoreita, hydraulisia tai pneumaattisia laitteita, re-

leitä tai termostaatteja. Automaattiautojen tapauksessa aktuaattoreita käytetään hyväksi 

mm. jarrutuksessa ja ohjausliikkeiden tekemisessä. 

 

Aktuaattoreita käytetään ”älykkäässä liikenteessä” turvalaitteiden laukaisijoina, auton 

ohjauksessa, moottorin toiminnan säätelemisessä, jarrujen käytössä, vaihteistossa ja kyt-

kimen käyttäjänä. Automaattisessa autossa aktuaattorit toimivat siis niiden toimintojen 

suorittajina, jotka perinteisesti ovat olleet ihmiskuljettajan tehtäviä. Käytännössä monet 

näistä toiminnoista on jo nyt aktuaattorin suorittamia. Esimerkkinä tästä toimivat erilaiset 

automaattiset hätäjarrutustoiminnot, automaattivaihteistot tai taskuparkkiavustimet. 

 

 

 
Kuva 11. Aktuaattorien älykkäitä sovelluksia. (Gáspár & al) 
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3 Automaation haasteet ja vaikutukset 

3.1 Historia 

 

Tulevaisuuden visioita luodessa ja tarkastellessa on liikenne aina kuulunut olennaisena 

osana siihen kokonaisuuteen, joka meille piirtyy tulevaisuuden yhteiskunnasta. Esimer-

kiksi 1950-luvulla visioitiin 2000-luvun lentävistä autoista, ja niistä on jonkin verran ke-

hitetty prototyyppejä. Yksikään lentävä auto ei ole kuitenkaan edennyt tuotantovaihee-

seen tai markkinoille asti. Suurimmiksi haasteiksi lentävien autojen saralla ovat muodos-

tuneet tarvittavan teknologian suuret kustannukset, infrastruktuurin yhteensopimatto-

muus sekä erilaiset lakitekniset asiat. (Feltman 2013). 

 

Tällä hetkellä voidaan menneisyyteen katsoessa todeta, että autolla ajamisen perusidea 

on muuttunut loppujen lopuksi hyvin vähän 1950-luvulta tähän päivään. Edelleenkin voi 

Suomessa nähdä liikenteessä 1950-luvun autoja. Tekniset ratkaisut ovat kehittyneet pal-

jon, etenkin turvallisuuden osalta, mutta auton peruskonsepti on pysynyt hyvin paljon 

samana. Vaikka tietokoneet ovat kehittyneet huimasti, kuljettajan paikalla on edelleen 

ihminen. 

 

Liikenteen automaation tutkimus ja kehitys eivät ole pelkästään tämän hetken ilmiöitä, 

vaan ajatus automatisaatiosta lähti alun perin liikkeelle General Motorsin innoittamana jo 

vuonna 1939. Tällöisistä, ja monista sen jälkeisistä sovellusideoista yksikään ei lopulta 

osoittautunut kovinkaan käyttökelpoisiksi jokapäiväistä liikennettä ajatellen. Ensimmäi-

set tutkaa hyödyntävät sovellukset tulivat esille 1970-luvulla, ja 1980-luvulla ensimmäi-

set kamerasovellukset. (O’Toole. 2009). Automaattisissa autoissa käytettävää tekniikkaa 

on testattu pienempien, usein sisätiloissa liikkuvien robottien avulla. Näillä testeillä on 

saatu tietoa esimerkiksi erilaisten anturien ja tutkien soveltuvuudesta ajoneuvokäyttöön. 

(Juhala. 1989) 

 

Automaattiajamisen visiointi ja tutkimus on 2000- ja 2010-luvuilla merkittävästi kasva-

nut. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että aiheesta on tullut yhä enenevissä määrin tekni-

sesti toteuttamiskelpoinen idea. Tämä pohjaa siihen faktaan, että erilaiset automaattiaja-

miseen läheisesti liittyvät tekniset ratkaisut ja komponentit, eli niin kutsutut avustavat ja 

hallinnoivat järjestelmät, ovat jo lähes vakiovarusteita uusissa keskihintaisissa henkilö-

autoissa. Yksi näistä komponenteista ovat esimerkiksi erilaiset kaistalla pysymistä hel-

pottavat ratkaisut, eli ns. kaistavahdit. Muita komponentteja ovat automaattiset pysäköin-

tiavustimet, mäkilähtöavustimet, peruutustutkat ja –kamerat, liikennemerkkien tunnistus 

ja mukautuva vakionopeudensäädin. Lisäksi myös erilaiset navigaattorit ja muut kartta-

sovellukset ovat hyvin yleisiä nykyautoissa. Näiden teknisten ratkaisujen pohjalla on 

myös aina jonkinlainen tietokone. Tietokoneiden hintojen laskiessa, niiden laskentatehon 

kasvaessa ja fyysisen koon pienentyessä, ovat ajotietokoneet nykyään vakiovarusteena 

jopa hieman halvemman hintaluokan autoissa. Erilaisista automaattiajamisen teknologi-

oista kerrotaan yksityiskohtaisemmin luvussa 2. 

 

Googlen automaattiautoprojekti käynnistyi 2009, jolloin tavoitteena oli saada lukuisat 

Toyota Prius –malliset autot kulkemaan kymmenen eri 100 mailin matkaa täysin autono-

misesti. Autojen kulkemilla reiteillä ei ollut muuta liikennettä tai yllättäviä liikennetilan-

teita. Kokeessa onnistuttiin hyvin, sillä koskaan aikaisemmin ei oltu yhtä pitkiä matkoja 

onnistuttu ajamaan ilman kuljettajaa. Vuonna 2012 aloitettiin kokeet yleisillä maanteillä, 

kun useat Googlen työntekijät saivat käyttöönsä automaattiajon mahdollistavan teknolo-

gian sisältämiä autoja. Tämän jälkeen teknologiaa kokeiltiin myös kaupunkiliikenteessä. 
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Vuonna 2014 Google kehitti oman prototyyppiautonsa, joka ei sisällä lainkaan polkimia 

tai rattia, ja jo seuraavana vuonna prototyypit päästettiin liikenteeseen Mountain Viewin 

ja Austinin kaupungeissa. (Google) 

 

 
Kuva 12. Googlen Waymo –prototyyppiauto. (Waymo) 

 

Yhdysvaltalainen DARPA on järjestänyt DARPA Grand Challenge –kilpailuita, joiden 

tavoitteena on kehittää ja viedä eteenpäin uusia, autonomisten autojen mahdollistavia tek-

nologioita. Kilpailussa joukkueen tehtävänä on kehittää ilman kuljettajaa ajava robotti-

auto, ja saada se kulkemaan itsenäisesti ennalta määrätty reitti. Ensimmäinen Grand Chal-

lenge järjestettiin vuonna 2004 Mojaven autiomaassa Yhdysvalloissa. Yksikään robotti-

auto ei selvinnyt 240 kilometrin matkaa maaliin asti. Pisimmän matkan, 11,78 kilometriä, 

ajoi muunneltu Humvee. Vuoden 2005 kilpailussa reitti oli 212 kilometriä pitkä, ja sisälsi 

kolme kapeaa tunnelia sekä yli 100 tiukkaa mutkaa. Tällä kertaa viisi autoa selvisi maaliin 

asti, joista voittajana Stanfordin yliopiston Stanley, joka oli muokattu Volkswagen 

Touareg. (DARPA) 

 

DARPA järjesti vuonna 2007 Urban Challenge –kilpailun, jossa mitattiin robottiautojen 

selviytymistä kaupunkimaisissa olosuhteissa. 96 kilometriä pitkä reitti tuli suorittaa alle 

6 tunnissa niin, että noudatetaan liikennesääntöjä, ja selviydytään muun liikenteen kanssa 

toimimisesta sekä esteiden väistämisistä. Kilpailu järjestettiin suljetuissa olosuhteissa, ja 

muihin liikenteenkäyttäjiin sisältyi sekä robottiautoja, että ihmiskuljettajia. Urban Chal-

lengen voitti Tartan Racing –joukkue, ja sen muokattu Chevrolet Tahoe nimeltään Boss. 

Boss oli suunniteltu ja rakennettu Carnegie Mellon –yliopiston ja General Motorsin yh-

teistyönä. (DARPA) 
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Kuva 13. DARPA Urban Challengen voittaja, Boss. (Tartan Racing) 

 

Voittajajoukkueen analyysissä kaupunkiajamistehtävä oli jaettu viiteen eri pääalueeseen: 

tehtävän suunnittelu, käyttäytymisen tuottaminen, liikkeen suunnittelu, havainnointi/ym-

päristön mallinnus sekä mekatroniikka. Tehtävän suunnittelu tarkoittaa tässä tapauksessa 

sitä, että lasketaan ja arvioidaan, mitä reittiä pitkin ajomatka esimerkiksi kotoa kauppaan 

suoritetaan. Tietokone laskee, mikä reitti kulloisessakin tilanteessa on kaikista tehokkain 

ja nopein suorittaa. Mikäli vaikkapa jokin suunniteltu käännös jää tekemättä, lasketaan 

uusi, sillä hetkellä pätevä paras reittivaihtoehto. Käyttäytymisen tuottaminen perustuu 

ideaan erilaisista ajamisen konteksteista. Jokainen näistä konteksteista vaatii auton ohjel-

mistolta keskittymistä tiettyihin ympäristön ominaisuuksiin. Esimerkiksi Bossin tapauk-

sessa kolme pääkontekstia olivat ”aja tietä suoraan eteenpäin”, ”suorita risteys” ja ”suo-

rita pysäköinti”. Jokainen näistä konteksteista sisältää lisäksi alikonteksteja, kuten 

”vaihda kaistaa” tai ”odota risteyksen vapautumista”. Jokainen käyttäytymisen malli si-

sältää sille asetettuja laskukaavoja esimerkiksi hyväksytystä turvavälistä edellä ajavaan 

tai nopeuden säätelystä. Liikkeen suunnittelu eroaa tehtävän suunnittelusta siten, että se 

keskittyy reitin sijasta esimerkiksi kaistan reunojen tai monien esteiden seuraamiseen, ja 

asettaa näin autolle ajoreitin. Havainnoinnissa ja ympäristön mallinnuksessa käytetään 

hyväksi autoon asennettuja antureita ja tutkia, jotka havainnoivat muita teinkäyttäjiä, fyy-

sisiä kohteita ja myöskin yllättäviä (ei kartassa olevia) esteitä. Mekatroniikka-osio käsit-

tää auton tekniset laitteet kuten anturit ja muut sähkölaitteet. Boss-autossa antureita käy-

tettiin mm. turvallisen risteysajon ja ohitusten mahdollistamiseen, muiden ajoneuvojen 

havaitsemiseen sekä tien muotojen ja kaistojen havaitsemiseen. (Urmson 2007). 

 

Vaikka yksityiskohtaisia analyysejä teknologisista tai yhteiskunnallisista vaikutuksista ei 

ole juurikaan julkaistu, DARPA Grand Challengien ja Urban Challengen arvioidaan vai-

kuttaneen automaattisten autojen ja robotiikan kehitykseen huomattavasti. Kilpailut toi-

mivat laukaisevana tekijänä teknologiselle kehitykselle, ja saattoi yhteen useita eri ihmis-

ryhmiä, kuten innovaattoreita, insinöörejä, opiskelijoita, ohjelmoijia, autoharrastajia, me-

kaanikkoja ja keksijöitä toimimaan yhteisen haasteen parissa. DARPA Challenget osoit-

tivat, että erilaiset anturit ovat kehittyneet valtavasti, mutta eivät vielä mahdollista täysin 
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autonomista ajoa. Lisäksi ympäristön kohteiden tunnistukseen on käytettävä runsaasti 

enemmän resursseja. DARPA Challenget toimivat suljetuissa olosuhteissa, joista puuttui-

vat aidot liikennetilanteet, ja esimerkiksi liikennevalot, pyöräilijät ja jalankulkijat. Ihmis-

kuljettajan oli usein puututtava yllättäviin tilanteisiin. DARPA Challenget osoittivat myös 

sen, että ihmiskuljettajien suhtautuminen ja matkustuskokemukset autonomisten autojen 

parissa olivat hyvin positiivisia. (Buehler) 

 

 
3.2 Liikenteen automaatio osa-alueittain 

3.2.1 Tekniset haasteet 

Kuten edellisessä luvussa on todettu, monet tekniset laitteet, kuten kamerat, erilaiset 

tutka- ja paikannusjärjestelmät, ovat lähestulkoon riittävän kehittyneitä mahdollistaak-

seen alempien tasojen mukaisen ajoneuvojen automaation jo tällä hetkellä (2016). Ylem-

pien automaatiotasojen saavuttaminen vaatii kuitenkin vielä runsaasti teknistä kehitystä, 

jotta voidaan taata riittävä luotettavuus, turvallisuus ja sujuva liikenne. 

 

Suurimpia teknisiä haasteita on ympäristön havainnointi. Ajoneuvossa olevien kameroi-

den, tutkien ja tietokoneiden tulisi pystyä havainnoimaan, kommunikoimaan keskenään, 

ja toteuttamaan erilaisia toimenpiteitä. Järjestelmien tehokas yhteistoiminta vaatii ennen 

kaikkea suurta laskentatehoa ja äärimmäistä luotettavuutta. Tämän lisäksi etenkin erilai-

set haastavat sääolosuhteet aiheuttavat vielä lisää vaatimuksia. (Innamaa ym. 2015.)  

 

Jos havainnointiin käytetään erilaisia antureita, on haasteena niiden havaintokentän laa-

juus. Verrattuna ihmiskuljettajan tekemään havainnointiin, on antureilla suoritettava hy-

vinkin joustamatonta; kukin anturi havainnoi kerrallaan vain pientä näkökenttää. Kame-

roiden kohdalla haasteiksi ovat osoittautuneet esimerkiksi valoriippuvuus ja kunnollisten 

etäisyystietojen puuttuminen. Kamerat eivät täten yksistään vielä analysoi oikealla tavalla 

tekemiään havaintoja. Keliolosuhteiden vaikutusta käsitellään luvussa 3.2.4. (Vanderbilt 

2012). 

 

Edellisten lisäksi tällä hetkellä yksi suurimmista teknisistä haasteista automaattiajamisen 

saralla on autoa ohjaavan tietokoneen ohjelmistot. Etenkin täyden automaation tapauk-

sessa on erittäin kriittistä, että tietokoneet ja ohjelmistot toimivat luotettavasti kaikissa 

tilanteissa ja erilaisissa olosuhteissa. Tietokoneet eivät koskaan toimi täydellisesti, vaan 

ne kohtaavat erilaisia toimintahäiriöitä sekä ohjelmointivirheiden, että ulkoisten vikojen 

johdosta. Toimintahäiriöt voivat olla myös tahallisesti aiheutettuja. Tietokonevirusten ja 

erilaisten häirintälaitteistojen avulla voidaan pyrkiä saamaan aikaiseksi onnettomuusti-

lanteita tai muuten häiritä liikenteen sujumista. Ylemmillä automaation tasoilla jopa se-

kunnin kymmenesosan viive esimerkiksi jarrutuksessa tai havainnoinnissa voi olla koh-

talokasta sekä autolle, että sen kuljettamille henkilöille. Tämän hetken tietokoneiden luo-

tettavuus ei ole riittävä takaamaan turvallista tai sujuvaa automaattista liikennettä. Tarvi-

taan runsaasti lisää kehitys- ja tutkimustyötä, jotta siihen päästään. (Shladover, S. 2016.)  
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3.2.2 Lainsäädäntö 

Tällä hetkellä useiden valtioiden lainsäädäntö ei mahdollista ilman kuljettajaa ajavia au-

toja yleisessä tieliikenteessä. Esimerkiksi Wienin tieliikennesopimuksessa määrätään, 

että jokaisella ajoneuvolla on oltava kuljettaja, joka kykenee joka hetkellä hallitsemaan 

ajoneuvonsa. Liikenteen automaatio vaatii väistämättä lakimuutoksia paitsi valtiollisella 

tasolla, niin myös kansainvälisesti. Autollahan usein kuljetaan maasta, jopa maanosasta 

toiseen. Automaatio vaatii siis esimerkiksi EU:n tasolla uusia direktiivejä liittyen paitsi 

toiminnan laillisuuteen, niin myös vaatimuksia erilaisista uusista turvallisuusstandar-

deista. (European Transport Safety Council. 2016) 

 

Tällä hetkellä Saksassa ja Ruotsissa päivitetään lainsäädäntöä niin, että se mahdollistaisi 

ilman ihmiskuljettajaa toimivat ajoneuvot. Yhdysvalloissa automaattisten ajoneuvojen 

käyttö liikenteessä on sallittu joissakin osavaltioissa tietyin edellytyksin. Lakeja on muu-

tettu niin, että ne sallivat testikäytön liikenteessä. Tällä on haluttu edistää automaattisten 

autojen kehitystoimintaa, kun saadaan tietoa automaation soveltuvuudesta eri liikenneti-

lanteissa. (Hope. 2016) 

 

Suomessa tieliikennelaki perustuu sille oletukselle, että auton kuljettajana toimii ihminen. 

Laissa ei kuitenkaan määritellä, onko ihmisen kuljetettava autoa sen sisältä käsin. Autojen 

erilaiset etäohjausmallit ovat siten Suomessa täysin mahdollisia lainsäädännön puitteissa. 

 

Lisäksi ajoneuvojen rekisteröinti- ja katsastustoiminta on päivitettävä vastaamaan uusia 

haasteita. Ajoneuvojen katsastus voisi tulevaisuudessa sisältää laajempaa tarkastelua tie-

tokoneiden, tietoliikenteen ja tutka- sekä kameralaitteiden osalta. Myös erilaisten mitta-

ristojen ja symboleiden standardeihin on luultavasti tulossa uusia lisäyksiä ja muutoksia 

automaation myötä. 

 

Lainsäädännön muutokset vaativat paitsi virkamies- ja sidosryhmäyhteistyötä, niin myös 

poliittista päätöksentekoa. Uusien lakien läpivienti voi täten riippua myös politiikan taus-

talla vaikuttavien arvojen, ja eettisten sekä ideologisten suuntauksien suhteesta liikenteen 

automaatioon. Tästä esimerkkinä se, kuinka Suomessa liikennepoliittiset päätökset ovat 

suuresti vaikuttaneet sähköautojen ja biopolttoaineiden yleistymisen aikatauluun.  

 

3.2.3 Turvallisuus 

Yksi merkittävimmistä liikenteen automaation potentiaalisista hyödyistä on lisääntynyt 

turvallisuus. Jopa 80 % tieliikenneonnettomuuksista johtuu inhimillisistä virheistä. Nämä 

inhimilliset virheet johtuvat esimerkiksi puutteellisesta havainnoinnista, keskittymisestä 

ajamiseen liittymättömiin asioihin, päihtyneenä ajamisesta tai erilaisista sairauskohtauk-

sista. Onnettomuuden taustalla on usein myös tahallinen liikennerikkomus, esimerkiksi 

itsemurhatarkoituksessa aiheutettu nokkakolari.  

 

Mikäli ihmisen sijaan autoa kuljettaisi tietokone, voidaan auton kuljettajasta johtuvat in-

himilliset onnettomuuksien syyt eliminoida täysin. Tällöin onnettomuuksien syyt olisivat 

todennäköisesti tekniikan toimimattomuudesta tai ulkoisesta häiriöstä johtuvia. Teknii-

kan häiriöitä ovat esimerkiksi kameroiden ja tutkien toimintahäiriöt ja virheet ohjelmis-

toissa. Automaatio ei myöskään poista auton perustekniikan toimimattomuudesta aiheu-

tuvia onnettomuuksia. Osa onnettomuuksista aiheutuu esimerkiksi jarrujen, renkaiden tai 

moottorin rikkoutumisesta. Ulkoisia onnettomuuksiin johtavia häiriöitä ovat esimerkiksi 

haastavat sääolosuhteet, kuten lumi ja jää, tiellä olevat esteet, kuten eläimet ja ihmiset, 

sekä erilainen sabotaasi.  
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Yksi suurista automaattiajamiseen liittyvistä turvallisuuskysymyksistä on kyberturvalli-

suus. Kyberturvallisuus voidaan edelleen jakaa useaan osa-alueeseen, kuten tietoturvalli-

suuteen, järjestelmien haavoittuvuuteen, suorituskykyyn, kyberturvallisuuden haitallisiin 

vaikutuksiin ja sertifiointiin. Kyberturvallisuudessa on siten pelkkien hakkerointiuhkien 

lisäksi otettava huomioon myös esimerkiksi turvaratkaisujen tehokkuus, ja niiden mah-

dolliset vaikutukset järjestelmien kokonaissuorituskykyyn. 

 

Tiedonsiirtoon liittyy paljon kyberturvallisuusuhkia. Joku voi esimerkiksi tarkoituksella 

syöttää tietoverkkoja pitkin väärää tietoa toisten tienkäyttäjien liikkeistä tai infrastruktuu-

rista, tarkoituksenaan aiheuttaa onnettomuuksia. Tämän lisäksi on mahdollista, että oman 

auton sensoreita tai tietoja voidaan muunnella niin, että ne tulkitaan väärin muiden auto-

jen tai infrastruktuurin toimesta. Tällä tavalla voitaisiin peitellä rikollista toimintaa tai 

jopa lavastaa muita tienkäyttäjiä syyllisiksi rikkomuksiin harhauttamalla järjestelmää. Tai 

toisaalta on otettava huomioon myös se mahdollisuus, että kokonainen liikenteen tiedon-

siirto- ja ohjausjärjestelmä voidaan saada pois toiminnasta. Potentiaaliset vahingot tällai-

sessa tapauksessa voisivat pahimmillaan olla katastrofin luokkaa. 

 

Muiden tienkäyttäjien, kuten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden, turvallisuutta käsitellään 

luvussa ”asuinympäristö”. 

 

3.2.4 Keliolosuhteet 

Yhtenä suurena haasteena automaattiajamiselle pidetään erilaisten keliolosuhteiden vai-

kutusta ajoneuvon toimintaan. Esimerkiksi sumu, runsas lumisade ja lumen alle peittyneet 

tiemerkinnät voivat aiheuttaa suuriakin hankaluuksia ympäristön, tien ja muun liikenteen 

havainnointiin. Keliolosuhteet haittaavat sensorien ja tutkien toimintaa niin, että auton 

järjestelmät eivät tunnista tien rajoja, tai vaikkapa edessä olevaa ajoneuvoa. Usein run-

saan lumisateen sattuessa kohdalle, ihmiskuljettaja ei pysty riittävän hyvin havainnoi-

maan tien linjauksia tai muita tienkäyttäjiä. Tällaiset tilanteet aiheuttavat onnettomuuksia, 

jopa suuria ketjukolaritilanteita. Lisäksi liikennemerkit saattavat ajoittain olla lumen pei-

tossa tai ne eivät ole havaittavissa huonon näkyvyyden vuoksi. Tällöin erilaiset varoitus-

merkit ja nopeusrajoitusten muutokset voivat jäädä kameroilta, samaan tapaan kuin usein 

ihmiseltäkin, huomaamatta.  

 

Liikennemerkkien on ehkä tulevaisuudessa oltava sellaisia, että ne ovat auton laitteistojen 

luettavissa kuljettajan sijaan. Lisäksi liikennemerkkien muodot, värit ja symbolit vaihte-

levat tällä hetkellä maittain. Tämä tarkoittaa, että liikennemerkit symboleineen on suun-

niteltava uudelleen, ja niiden tulisi olla mahdollisimman samanlaisia ympäri maailman. 

Lisäksi liikennemerkkien kunnossapito esimerkiksi talvisin tullee olemaan entistäkin tär-

keämpää, jotta voidaan taata turvallinen ja tehokas liikenne automaattisille autoille. 

 

Toisaalta kaiken tiedon ei tarvitse olla sellaisessa muodossa, että ihminenkin sen pystyy 

havaitsemaan. Liikennemerkkien sijaan voitaisiin käyttää muita tunnisteita teiden var-

silla. Tällaiset tunnisteet voivat sisältää monenlaista informaatiota, ja ne eivät välttämättä 

edellyttäisi autolta visuaalista tunnistamista. Tällöin keliolosuhteiden vaikutukset eivät 

olisi niin suuria, kun tunnisteet olisivat luettavissa myös lumen alta, sumussa ja pimeällä.   
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Kun liikenteen infrastruktuuria suunnitellaan paremmin lisääntyvän automaation tarpei-

siin, on otettava huomioon mahdolliset päivitykset esimerkiksi tien reunapaaluihin, kai-

teisiin ja aurauskeppeihin. Liikenneviraston selvityksessä arvioidaan, että tulevaisuu-

dessa esimerkiksi aurauskeppien muoto ja käyttötarkoitus tulee mahdollisesti muuttu-

maan. Niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi autojen paikantamiseen.  

 

3.2.5 Ympäristönäkökulmat 

Koska automaation ylemmät tasot tulevat lähes väistämättä sisältämään henkilöautojen 

yhteiskäyttöä eri ihmisten välillä, arvioimme lyhyesti sen tuomia ympäristövaikutuksia. 

Lisäksi yksi automaation lisäämisen taustalla olevista argumenteista on pienentyvät kuor-

mitukset ympäristölle. Ympäristövaikutuksiin lasketaan mukaan niin vaikutukset ilman-

laatuun ja ilmastoon, kuten myös vaikutukset luontoon esimerkiksi maankäytön, biodi-

versiteetin ja luonnonvarojen käytön suhteen. (Greenblatt & Shaheen. 2015). 

 

Vähennykset suoraan liikenteestä johtuvista kasvihuonepäästöistä, ja ilmanlaadun paran-

tuminen riippuvat paitsi siitä, mitä energianlähdettä autot käyttävät, niin lisäksi esimer-

kiksi myös ajomääristä ja nopeuksista. Liikenteen lisääntyvä automaatio ei välttämättä 

tarkoita kokonaan siirtymistä sähköisiin voimanlähteisiin henkilöautoissa. Mahdollisia 

vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi myös vetykäyttöiset tai fossiilisia polttoaineita käyt-

tävät autot. Lisäksi uusiutuvien polttoaineiden, kuten erilaisten biodieseleiden tai biojät-

teistä valmistettavien etanolipolttoaineiden käytön on ennakoitu lisääntyvän tulevaisuu-

dessa. Vaikka sähköllä toimivat autot eivät tuota suoraan paikallisia päästöjä esimerkiksi 

bensiinikäyttöisten autojen sijaan, sähkön tuottamisessa syntyvät päästöt on otettava tar-

kastelussa huomioon.  

 

Autojen yhteiskäyttömalli tulisi vähentämään liikenteessä olevien henkilöautojen määrää 

dramaattisesti ainakin kehittyneissä valtioissa, joissa väestön- ja sitä myötä autoliikenteen 

kasvu ei ole tällä hetkellä niin suurta. Ajosuoritteiden määrä voi silti kasvaa, vaikka au-

tojen määrä vähenisi. Yhteiskäyttömallissa yksittäisellä autolla ajetaan luultavasti paljon 

enemmän kuin yksityisellä autolla.  

 

On ennustettu, että automaattisten autojen käyttö voisi vähentää liikenteen energiankulu-

tusta jopa 80 % nykytilanteesta. Tämä edellyttää paitsi yhteisautojen käyttöä, niin myös 

tehokasta letka-ajoa ja hyvää liikenteen hyötysuhdetta. Myös turvalaitteiden on oltava 

teknisesti hyvällä tasolla, jotta letka-ajo ja sujuva liikenne olisi mahdollista. Jos lisäksi 

autojen koko on tulevaisuudessa hyvin pieni, ja ne toimivat täysin sähkön avulla, hyvällä 

hyötysuhteella, voidaan saavuttaa jopa 90 % vähennykset liikenteen kasvihuonepäästöi-

hin verrattaessa nykytilanteeseen. Väite automaattisten autojen pienemmästä koosta pe-

rustuu usein siihen, että auton passiivisen turvallisuuden ei ehkä enää tarvitse olla niin 

suuri. Jos kolaririskit ovat tulevaisuudessa huomattavasti pienempiä, voi se näkyä autojen 

sirompana rakenteena. Täysin sähköllä kulkeva liikenne ei pelkästään vähennä liikenteen 

suoria kasvihuonepäästöjä, vaan myös parantaa ilmanlaatua vähentyneiden hiukkaspääs-

töjen, noen ym. seurauksena. Tällöin sillä on vaikutusta myös väestön ja luonnon tervey-

teen ja hyvinvointiin. Tämä toteutuu kuitenkin vain silloin, kun sähkö on tuotettu puh-

taasti. Pahimmassa tapauksessa, jos liikenteen lisääntynyt sähköenergian tarve tuotettai-

siin kokonaan fossiilisilla polttoaineilla, kuten hiilellä, kokonaispäästöt voisivat jopa kas-

vaa. Näiden lukujen ja toteamien valossa on hyvin selvää, että automaattiajamisen kehit-

täminen on suurelta osin myös erittäin tärkeä asia ympäristön kannalta. (Greenblatt & 

Shaheen. 2015). 
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Toisaalta on esitetty myös näkökulma, jonka mukaan liikenteessä olevien autojen määrä 

voisi myös kasvaa automaation myötä, kun ennen kuljettajaksi soveltumattomat voisivat 

nyt vapaasti käyttää henkilöautoa esimerkiksi joukkoliikenteen, polkupyöräilyn tai käve-

lyn sijaan. Tällaisia uusia auton käyttäjiä voisivat olla esimerkiksi ala-ikäiset henkilöt, 

vanhukset tai muut ajokorttia omistamattomat henkilöt. Tämä on kuitenkin hyvin epäto-

dennäköistä, sillä yhteiskäyttö nostaisi autojen käyttöastetta joka tapauksessa niin mer-

kittävästi, että uudet käyttäjäryhmät eivät kasvattaisi liikenteessä olevien autojen koko-

naismäärää. (Chester ym. 2010). 

 

Kuten aikaisemmin todettu, ympäristövaikutukset kattavat kasvihuonepäästöjen lisäksi 

myös luonnolle aiheutuvat tuhot liikenteen infrastruktuurin, kuten teiden ja parkkipaik-

kojen vaatiman tilan vuoksi. Tällä hetkellä EU:n alueella moottoriteiden kaistojen stan-

dardileveys on 3,5 metriä. Keskimääräinen auton leveys on kuitenkin vain 1,75 metriä. 

Kaistojen leveys johtuu siitä, että ihmiskuljettaja ei pysty ajamaan autoa koskaan täysin 

suoraa linjaa pitkin, vaan auton leveyssuuntainen sijainti kaistalla vaihtelee jatkuvasti. 

Sen sijaan robotit pystyisivät erilaisten kaistavahtien ja muiden antureiden avustamana 

ajamaan autoa käytännössä täysin suoraa linjaa. Teoriassa siis automaattiset autot mah-

dollistaisivat jopa 100 prosenttia tehokkaamman tiekapasiteetin käytön leveyssuunnassa 

mitattuna. Käytännössä kuitenkaan näin suureen tehokkuuden lisäykseen ei päästä, sillä 

aina on otettava huomioon erilaiset varmuusvälit, ja se, että autoja on eri levyisiä luulta-

vasti tulevaisuudessakin. 

 

Jos liikenteen automaatio tarkoittaa autojen laajaa yhteiskäyttöä ja letka-ajon mahdollis-

tamista, vähenevät ainakin parkkipaikkojen määrät dramaattisesti. Nykytilanteessa hen-

kilöautot seisovat käyttämättöminä suurimman osan päivästä, kun ihmiset ovat joko ko-

tona, töissä tai esimerkiksi lomamatkalla. Henkilöauton keskimääräinen ajoaika vuoro-

kauden aikana Suomessa on noin 60 minuuttia. (Lähde). On arvioitu, että pysäköinti lisää 

elämänkaarimallin mukaisesti 1,3 – 25 grammaa hiilidioksidipäästöjä matkustajakilomet-

riä kohden. Automaattiset autot mahdollistaisivat yhä suuremmassa määrin erilaisten au-

tomaattisten pysäköintilaitosten käytön. Tällöin auto ohjaisi itsensä ilman kuljettajaa va-

paalle paikalle. Pysäköintiruudut voisivat tällöin olla kapeampia, koska auton ihmiskul-

jettaja tai matkustaja voisi poistua autosta jo aiemmin, eikä oven avaamista pysäköinti-

ruudussa tarvitsisi enää suorittaa. On vaikeaa arvioida, kuinka paljon automaatio, ja sitä 

kautta yhteiskäyttöautot vähentäisivät parkkipaikkojen määrää, mutta se olisi joka ta-

pauksessa huomattava muutos. (Chester ym. 2010). 

 

3.2.6 Asuinympäristö 

 
Nykyaikaisessa kaupunkisuunnittelussa kevyt liikenne, eli pyöräilijät ja jalankulkijat ote-

taan aiempaa paremmin huomioon. Monessa kaupungissa on keskusteltu yleisten kau-

punkipyörien ottamista käyttöön. Tämän lisäksi muutos on näkynyt myös rakentamisessa 

ja liikenteen infrastruktuurin suunnittelussa. Esimerkiksi Helsingin alueella pyöräilijöille 

rakennetaan aiempaa suurempaa tilaa liikenteessä mm. muuttamalla tienvarsipysäköinti-

paikkoja pyöräilykaistoiksi ja rakentamalla kevyen liikenteen siltoja. Myös kokonaisia 

asuinalueita ja jopa kaupunginosia on esitetty rakennettavaksi niin, että niihin on autoilta 

kokonaan pääsy kielletty.  
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Financial Times –lehden artikkelin mukaan automaattisten autojen tulo liikenteeseen 

saattaa aiheuttaa jotaikin hankaluuksia pyöräilijöille. Nykyisin liikenteen infrastruktuuri 

on monelta osin suunniteltu niin, että pyöräilijät ja autot on selvästi erotettu toisistaan 

esimerkiksi rakentamalla erillisiä pyöräteitä. Tällaista erottelua ei ehkä tulevaisuudessa 

enää tarvita. Google on jopa suunnitellut automaattiset autonsa niin, että ne osaavat tun-

nistaa pyöräilijöiden käsimerkkejä, ja näin ollen tarkkailla ja ennustaa pyöräilijöiden 

käyttäytymistä liikenteessä. Googlen autot osaavat myös jarruttaa välittömästi jalankul-

kijan tai pyörän ilmestyessä niiden eteen.  

 

Jos autot voivat liikkua täysin ilman kuljettajaa, niin liikenteessä olevien autojen määrä 

todennäköisesti kasvaa merkittävästi. Tämä johtuu siitä, että tällöin myös sellaiset ihmis-

ryhmät, jotka eivät ole oikeutettuja tai kykeneväisiä auton kuljettamiseen, voisivat vaste-

des kulkea yksin autolla, ja jopa omistaa auton. Tällaisia potentiaalisia uusia auton ”käyt-

täjiä” olisivat esimerkiksi alaikäiset, liikuntarajoitteiset, vanhukset tai vammaiset. Tämä 

saattaa myös vähentää pyöräilyn suosiota, ja näin ollen johtaa asuinympäristön muuttu-

miseen entistäkin autovaltaisemmaksi.  

 

3.2.7 Eettiset kysymykset 

 

Automaattiajamisen monet merkittävimmät eettiset kysymykset liittyvät onnettomuusti-

lanteisiin. Tilanteessa, jossa jonkinlaisen onnettomuuden sattuminen on jo väistämätöntä, 

on kuljettajan, siis automaattiauton tapauksessa tietokoneen, tehtävä valintoja siitä, mitkä 

vahingot minimoidaan. On esimerkiksi mietittävä, onko auton ensisijaisesti minimoitava 

sen matkustajille koituvat vahingot, vai ihmisille koituvat vahingot yleensä, sisältäen 

myös onnettomuuden muut osapuolet (kuten jalankulkijat tai toisen kulkuneuvon mat-

kustajat). Kärjistettynä voidaan kuvitella tilanne, jossa auton kuljettajan (ihminen tai tie-

tokone) on tehtävä päätös kahden vaihtoehdon välillä: ajaako se edessä olevaa jalankul-

kijaa päin vai ohjaako se auton ulos tieltä maantienopeudella. Ensimmäisessä vaihtoeh-

dossa auton matkustajat todennäköisesti kärsivät vähemmän vahinkoa, mutta jalankulki-

jalle törmäys voi olla kuolettava. Toisessa vaihtoehdossa taas jalankulkija säilynee vahin-

goitta, mutta auton matkustajat voivat kärsiä suuria vahinkoja. Eettinen kysymys liittyy 

siihen, ohjataanko autoa tällaisessa tilanteessa tarkoituksella niin, että se aiheuttaa henki-

lövahinkoja.  

 

Voidaan kysyä: voiko automaattinen auto lujempaa kuin nopeusrajoitus sallii? Joskus yli-

nopeus saattaa olla eettisesti perusteltua, jos esimerkiksi matkustaja tai kuljettaja on saa-

tava nopeasti sairaalahoitoon. Tällöin on kyse siitä, vaarannetaanko mahdollisesti muiden 

tienkäyttäjien turvallisuutta vai auton matkustajan henki. Lisäksi automaattinen auto voi 

kieltäytyä ajamasta ollenkaan, jos esimerkiksi renkaiden ilmapaine ei ole riittävä tai valot 

eivät toimi. Tällöin on myös vaarana, että kiireellisesti apua tarvitseva henkilö ei pääse 

hoitoon ajoissa. Autojen ohjelmistojen kehittäjät voivat joutua miettimään sellaisia valin-

toja, kuten ”onko lapsen henki arvokkaampi kuin aikuisen?” tai ”onko auton matkustajien 

henki arvokkaampi kuin muiden tienkäyttäjien?”. Ihmiskuljettajien ei välttämättä tarvitse 

tehdä tämänlaisia päätöksiä, sillä he toimivat onnettomuustilanteissa äkillisesti, ei vakaan 

harkinnan mukaan. Automaattisten autojen tapauksessa kuitenkin päätös on tehtävä jo 

suunnitteluvaiheessa. (Lin 2013) 
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Edellisen kaltaisiin eettisiin kysymyksiin suhtaudutaan toisaalta myös kriittisesti. Kriitik-

kojen mukaan tekoälyn toimintaa ei voida verrata ihmisen tekemiin päätöksiin, koska te-

koälyllä ei ole samanlaisia kognitiivisia kykyjä. Automaattisen auton tietokone tekee pää-

tökset puhtaasti sille tulevan datan, kuten sääolosuhteiden, nopeuden ja etäisyysmittauk-

sien, perusteella. Perustuen tähän dataan auto yrittää viimeiseen asti välttää onnettomuuk-

sien syntymisen, ei niinkään minimoida vahinkoja tai tehdä päätöksiä vahinkojen koh-

teesta. Suuremmat huolenaiheet liittyvät näin ollen enemminkin tahalliseen sabotaasiin, 

kuten hakkerointiin, joiden tarkoituksena on aiheuttaa onnettomuuksia ja vahinkoja. 

(Greenmeier 2016). 

 

Auton toimintalogiikka onnettomuus- tai vaaratilanteissa toisaalta vapauttaa auton käyt-

täjän vastuusta. Täysin autonomisen auton tapauksessahan auton käyttäjä ei voi valita 

ajonopeutta eikä käyttää ohjauspyörää. Mikäli auton omistaja tai käyttäjä ei ole esimer-

kiksi laiminlyönyt auton huoltovelvollisuuksiaan tai tehnyt muutoksia autoon, ei häntä 

voida pitää syyllisenä onnettomuuden sattuessa. Asia on tällaisessa tilanteessa ratkaistava 

esimerkiksi vakuutuksen avulla. 

 

Eettisten kysymysten ratkaisut ovat tärkeitä yleisen asenneilmapiirin kannalta. Kansalais-

ten vastustus automaattisia autoja kohtaan todennäköisesti kasvaa, jos ne saavat negatii-

vista huomiota osakseen, etenkin kun kyseessä on ihmishenki. Lisäksi, koska valinta au-

ton toimintalogiikasta onnettomuustilanteessa on tehtävä jo ohjelmiston suunnitteluvai-

heessa, on myös pohdittava, voidaanko ohjelmiston tai ajotietokoneen suunnittelijaa pitää 

jonkinlaisessa vastuussa esimerkiksi henkilövahinkojen sattuessa. (Rose, 2015) (Bonne-

fon, 2015). 
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3.3 Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset 

 

3.3.1 Vakuutusliiketoiminta 

 
Yksi suurista liiketoiminta-aloista, jolle ennustetaan usein suuria mullistuksia liikenteen 

automaation lisääntyessä, on vakuutusala. Tilastokeskuksen raportin mukaan ajoneuvo-

jen osuus vahinkovakuutusyhtiöiden liikevaihdosta oli noin 37 prosenttia vuonna 2015. 

Jokaisesta ajoneuvosta on maksettava pakollinen liikennevakuutus, joka onnettomuuden 

sattuessa korvaa syyttömän osapuolen vahingot (Tilastokeskus 2016). Lisäksi ajoneuvoi-

hin on saatavilla nk. kasko-vakuutus, joka korvaa vahingot myös siinä tapauksessa, kun 

ajoneuvon kuljettaja on ollut syyllinen onnettomuuteen. 

 

On epäselvää, millaisia automaattisten autojen vakuutukset tulevat olemaan, kun auton 

kyydissä oleva kuljettaja tai matkustaja ei välttämättä ole millään tavalla osallinen mah-

dollisen onnettomuuden tai muun vahingon sattuessa. Lisäksi, jos autot muuttuvat pää-

asiassa yhteiskäyttöisiksi, on vakuutuksen oltava autokohtainen, eikä henkilökohtainen. 

Tässä tapauksessa vakuutuksen maksuvelvollisuus on jaettava jokaisen autoon käyttöön 

oikeutetun henkilön tai yhteisön kesken. Tällä hetkellä Suomessa auton vakuutus on au-

tokohtainen, mutta se kattaa kuljettajan virheistä johtuvat kulut, mikäli vahinko ei ole 

tuottamuksellinen. 

 

Vakuutusliiketoimintaa saattaa hankaloittaa yhä suuremmissa määrin vastuukysymykset, 

eli se, kenen syy mahdollinen vahinko oli. Lisäksi, jos tieliikenneonnettomuudet merkit-

tävästi pienenevät automaattisten ajoneuvojen myötä, voidaan myös tulla siihen johto-

päätökseen, että kaikkia ajoneuvoja ei tarvitse lainkaan vakuuttaa. The Wall Street Jour-

nalin artikkelin mukaan automaattiset autot aiheuttavat vakuutusliiketoiminnalle merkit-

täviä muutospaineita. Sen mukaan automaattisten autojen tulo liikenteeseen tulee pudot-

tamaan autovakuutusten hintoja merkittävästi.  (Association of British Insurers. 2016). 

 

Toisaalta automaatio tuo mahdollisesti mukanaan myös uusia vakuutuskohteita autoja 

ajatellen. Automaattisia autoja saatetaan esimerkiksi tulevaisuudessa vakuuttaa kyberuh-

kien, kuten hakkeroinnin tai tietokonevirusten varalle. Muutosten laatu kokonaisuudes-

saan on vielä hyvinkin epäselvää, mutta joka tapauksessa vakuutustoiminta tulee ajoneu-

vojen kohdalla todennäköisesti jollakin tavalla muuttumaan. 

 

3.3.2 Valtio 

 
Suomen valtion budjetista tällä liikenteestä kerättävien verojen ja maksujen osuus oli 

vuonna 2015 noin 7,767 miljardia euroa. Tähän sisältyvät autoverot, ajoneuvoverot, käyt-

tövoimaverot, polttoaineiden valmisteverot sekä liikenteeseen ja polttoaineisiin liittyvät 

arvonlisäverot. Autoihin ja liikenteeseen liittyvät verot kerryttävät näin ollen valtion kas-

saa hyvinkin paljon. YLE-veroa lukuun ottamatta Suomen valtiolle maksettavat verot ei-

vät ole korvamerkittyjä mihinkään tiettyyn kohteeseen. Toisin sanoen, valtion autoista ja 

liikenteestä saadut verot ja maksut kerryttävät valtion kassaa. Näistä tuloista kustannetaan 

paljon muutakin kuin valtion liikenteen menot. (Autoalan tiedotuskeskus) 
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Kuva 14. Liikenteestä kerätyt verot. Autoalan tiedotuskeskus. 

 

Verotulojen muutos riippuu hyvin paljon siitä, tuleeko liikenteessä olevien autojen määrä 

kasvamaan tulevaisuudessa. Lisäksi liikenteestä ja autoista kerättävien verojen ja maksu-

jen suuruus on ennen kaikkea poliittinen päätös, joten automaation vaikutusta verokerty-

mään on hyvin vaikeaa etukäteen ennustaa.  

 

Automaattiset autot tulevat todennäköisesti vaatimaan entistä enemmän ”panostusta” lii-

kenteen infrastruktuurin rakentamiseen ja kunnossapitoon. On vielä epäselvää, vaatiiko 

automaattinen liikenne enemmän vai vähemmän liikenteenvalvontaa virkamiestasolla. 

Poliisien liikennetehtävät saattaisivat vähentyä, kun esimerkiksi päihtyneenä tai ilman 

ajo-oikeutta autoa ajavat henkilöt työllistäisivät vähemmän; autonomisen liikenteen ta-

pauksessa ei lainkaan. Tämän lisäksi automaattisten autojen navigointi ja tiedonsiirto 

edellyttää hyviä tietoliikenneyhteyksiä, joihin osaltaan vaikuttaa myös päätökset ja rahoi-

tus valtion tasolla. 

 

3.3.3 Kansalaiset 

 
Tällä hetkellä suomalaiset kotitaloudet käyttävät liikenteeseen menoistaan noin 15 pro-

senttia. Tämä sisältää mm. oman auton kulut, kuten polttoaineet ja huollot, sekä lisäksi 

julkisen liikenteen maksut ja taksimatkat. Automaattisten autojen kohdalla voidaan tois-

taiseksi vain karkeasti arvioida kansalaisten liikenteen menojen kehitystä. On toki selvää, 

että jos automatkustaminen sen seurauksena kasvaa merkittävästi, niin kansalaisten kes-

kimääräiset liikennemenot kasvavat sen mukana. Ihmiset saattavat käyttää autoa entistä 

enemmän pientenkin matkojen tekoon mukavuussyistä, ja silloinkin kun oma ajokyky tai 

–kunto ei sen kuljettamista mahdollistaisi. Tällöin yksittäinen kansalainen voi olla myös 

halukkaampi käyttämään tuloistaan entistä suuremman osan liikkumiseen. Autolla mat-

kustamisen kalleus on ensisijaisesti verotuskysymys. Tästä johtuen, se kasvavatko kan-

salaisten liikennemenot automaation myötä, on loppujen lopuksi hyvin suurelta osin riip-

puvainen poliittisista päätöksistä kansalaisen omien valintojen sijaan. 
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Kansalaiselle koituvaksi taloudelliseksi haitaksi voidaan laskea mahdollinen työpaikko-

jen väheneminen. Moni kansalainen Suomessa hankkii tällä hetkellä elantonsa toimimalla 

kuljettajana. Automaattiset autot uhkaavat tulevaisuudessa erityisesti taksinkuljettajien 

ammattia, kun asiakkaat voisivat tällöin käyttää joko omaa tai vuokrattua itseajavaa au-

toa. Lisäksi tavara- ja julkisen liikenteen automatisoituessa myös linja-autojen kuljettajat 

ja tavarankuljettajat olisivat jatkossa monelta osin tarpeettomia. Kuljettajien työhön kuu-

luu ajamisen lisäksi myös tavaroiden lastausta ja purkamista sekä asiakaspalvelua. Täl-

löin pelkkä ajamisen automatisointi ei tarkoita kaiken kuljettajantyön loppumista.  

 

Kansalaisten ajankäyttö osaltaan muuttua. Jos auton käyttäjän ei tarvitse keskittyä liiken-

teen tarkkailemiseen, voi hän autolla matkustaessaan työskennellä samalla. On mahdol-

lista, että tällöin työmatkat laskettaisiin jo työajaksi. 

 

Ajoneuvojen ajaminen ei monesti ole pelkästään siirtymistä paikasta toiseen, vaan autot 

ja moottoripyörät liittyvät monelle ihmiselle mielekkääseen harrastukseen. Ajoneuvojen 

korjaaminen, muunteleminen ja niillä ajaminen kuuluvat monen suomalaisen vapaa-ajan 

viettoon. Esimerkkinä tästä on Suomessakin viime vuosikymmeninä runsaasti kasvanut 

moottoripyöräkerhojen jäsenyys. On lisäksi osoitettu useissa tutkimuksissa, että autolla 

ajaminen on usein terapeuttista toimintaa, siinä missä urheilun harrastaminen. Automaat-

tisten autojen tulo liikenteeseen saattaa vaikeuttaa ajoneuvojen parissa tapahtuvaa harras-

tustoimintaa, ja esimerkiksi siirtää ajamistoiminnan täysin suljetuille alueille, pois muun 

liikenteen seasta. (Lähde) 

3.4 Autojen yhteiskäyttömalli 

 

Viime vuosina yhä vahvemmin esiin noussut ilmiö autojen yhteiskäytöstä linkitetään 

usein tiiviisti yhteen automaattisten autojen kanssa. Autojen yhteisomistuksella tarkoite-

taan käytännössä usein sitä, että yksityinen henkilö ei omista omaa henkilökohtaista au-

toa, vaan autot ovat laajemman yhteisön käytössä, jolloin kukin voi käyttää autoa tar-

peensa mukaan maksaen palvelusta joko kiinteän hinnan, tai vaihtoehtoisesti auton käy-

tön mukaan. Esimerkiksi HSL luonnehtii selvityksessään autojen yhteiskäyttöä niin, että 

se on ”osa yleistä siirtymää tavaran omistamisesta palveluiden käyttöön” (HSL). Useiden 

tutkimusten mukaan automaattisten autojen tulo liikenteeseen helpottaisi ja tehostaisi au-

tojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. Jos auto ei tarvitse ihmiskuljettajaa, se on helpommin 

tilattavissa aina tarvittavaan paikkaan, kellonaikaa katsomatta, esimerkiksi tätä varten ke-

hitettyä sovellusta käyttäen. 

 

Autojen yhteiskäytön tavoitteena on usein yksityisautoilun vähentäminen, mikä tarkoit-

taisi vähemmän ruuhkia, päästöjä ja määrällisesti vähemmän autoja sekä pysäköintipaik-

koja. Yhteiskäyttömallin yleistyminen todennäköisesti myös uudistaisi autokantaa. Vä-

hentyneet pysäköintipaikat ja autojen lukumäärä mahdollistaisivat tiiviimmän kaupunki-

rakenteen. Sitä kautta kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen palvelutaso voisi parantua 

verrattuna yksityisautoiluun. Näitä vaikutuksia voidaan pitää yksinomaan positiivisina, 

sillä ne vähentäisivät haitallisia ympäristövaikutuksia, ja samalla parantaisivat asuinym-

päristön laatua. (Voltti, V 2010) 
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On arvioitu, että Suomessa autojen yhteiskäyttömallilla saavutettaisiin jopa 35 prosentin 

päästövähennys nykytilanteeseen verrattuna, sillä yhteiskäytön odotetaan lisäävän käve-

lyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä. Ympäristövaikutuksia on kuitenkin haastavaa 

arvioida, sillä yhteiskäytössä osa henkilöistä tulisi käyttämään autoa entistä enemmän, ja 

vastaavasti omasta autostaan luopuvien ajosuorite todennäköisesti vähenee.  Yhteiskäy-

tön edistäminen voidaan nähdä myös innovaatioita edistävänä tekijänä, sillä sen edellyt-

tämät tekniset ja yhteiskunnalliset muutostekijät vaativat kehitystyötä.  (Voltti, V 2010) 

 

Autojen yhteiskäyttömalli yhdistetään usein automaattisiin autoihin. MIT:n ja Stanfordin 

yliopiston tutkijat ovat osoittaneet, että automaattiset autot pienentäisivät yhteiskäyttö-

palveluiden hintoja. Lisäksi älykäs liikenne pienentäisi ruuhkia ja kohdistaisi palvelua 

paremmin niin, että kysyntä ja tarjonta olisivat tasapainossa. Tämä lisäisi asiakkaan, eli 

matkustajan, kokemia hyötyjä. Sen lisäksi myös yhteiskäyttöpalvelun tarjoajan liiketoi-

mintamahdollisuudet paranisivat, mikä mahdollistaisi suuremmat rahalliset tuotot. Auto-

jen yhteiskäytön yleistyminen jouduttaisi tutkijoiden mukaan myös automaattisten auto-

jen yleistymistä liikenteessä merkittävästi. Kuluttajat pääsisivät tutustumaan ja totuttau-

tumaan automaattiseen ajoon pienemmällä rahallisella panostuksella, kuin jos he hankki-

sivat itselleen automaattisen auton. (Mui) 

 

Samaan tapaan kuin automaattiset autot, myös sähköautojen ja yhteiskäytön välillä näh-

dään vahva yhteys. Yhteiskäytössä kuluttajien kulkemat matkat ovat usein lyhyitä, kau-

punkiympäristössä tapahtuvia siirtymiä, mikä on optimaalista sähköautoille. Sähköauto-

jen yleistymisen esteenä on usein pidetty sitä, että useasti auton omistajilla ja käyttäjillä 

on tarve myös pidempään matkantekoon. Tällöin lyhyehkö toimintasäde koetaan ongel-

mallisena, eivätkä kuluttajat ole valmiita sijoittamaan rahojaan sähköautoon. (Mui) 

 

Yhteiskäyttömalli eroaa perinteisestä autovuokraustoiminnasta monella eri tavalla. Se ei 

esimerkiksi ole sidottu mihinkään tiettyihin vuorokaudenaikoihin, palvelun käyttö on mo-

nella tapaa itsepalvelua ja auton käyttöajat voivat olla minkä pituisia tahansa. Suomessa 

autojen yhteiskäyttö on 2000-luvulta lähtien kasvanut, ja tällä hetkellä toimivista yhteis-

käyttöpalveluista tunnetuin lienee City Car Club (CCC).  

 

 
Kuva 15. Yhteiskäyttömalli yhdistettynä automaattisiin ja sähköautoihin. (Mui) 
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3.5 Yhteenveto 

 

 

 

Hyödyt Haitat 

Parantunut turvallisuus 

Kuljettajan vapautus ajamisesta 

Autojen käyttäjäkunta laajenee 

Parantunut tiekapasiteetti 

Parempi pysäköintipaikkojen hyödyntä-

minen 

Vähemmän päästöjä 

Parempi kaupunkisuunnittelu 

Uudet turvallisuusriskit 

Yksityisyyden huonontuminen 

Suuremmat liikkumisen kustannukset 

Työpaikkojen menetys 

 

Taulukko 3. Yhteenveto havaituista hyödyistä ja haitoista.   
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4 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 
 

Tulevaisuudentutkimuksella tarkoitetaan tulevaisuutta koskevan tiedon keräämistä, sen 

kriittistä ja systemaattista analysointia, syntetisointia ja esittämistä. Tulevaisuudentutki-

muksessa otetaan usein huomioon subjekti, eli näkökulma, josta asiaa tarkastellaan. Sub-

jektina voi toimia esimerkiksi yksilö, yhteiskunta, yritys tai luonto. (Topi) 

 

Automaattiset ja autonomiset ajoneuvot eivät vielä tällä hetkellä (vuosi 2016) ole Suo-

messa, kuten muuallakaan maailmassa yleisessä liikennekäytössä. Koska tämä tutkielma 

käsittelee ennen kaikkea niitä yhteiskunnallisia vaikutuksia, joita liikenteen automaatio 

mahdollisesti tuo mukanaan, käytetään tähän tarkoitukseen tulevaisuudentutkimuksen 

keinoja. 

 

4.1 PESTE-menetelmä 

Aiheeseen ja yhteiskuntaan liittyviä tahoja ja toimijoita lähestyttiin kyselyllä, joka sisäl-

tää erilaisia väitteitä ja kysymyksiä. Nämä väitteet ja kysymykset on luotu käyttämällä 

hyväksi niin kutsuttua PESTE-menetelmää. PESTE-menetelmä sisältää viisi eri näkökul-

maa: Poliittinen (Political), taloudellinen (Economical), Sosiaalinen (Social), Teknologi-

nen (Technological) ja ympäristönäkökulma (Environmental). Tällä varmistetaan, että 

asiaa tarkastellaan laajasti erilaisista lähtökohdista ja erilaisten asenteiden kautta huomi-

oiden yhteiskunnan eri osa-alueet, sekä erilaiset asiantuntijaryhmät. 

 

4.2 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi on usein tulevaisuudentutkimuksessa käytettävä työkalu, jolla määrite-

tään erilaisten muutostekijöiden rooli. Tämä tapahtuu niin, että muutostekijät jaetaan nel-

jään eri kategoriaan: vahvuuksiin (Strengths), heikkouksiin (Weakness), mahdollisuuk-

siin (Opportunities) ja uhkiin (Threats). Näistä kategorioista vahvuudet ja heikkoudet lue-

taan useimmiten sisäisiin asioihin, kun taas mahdollisuudet ja uhkat ovat enemmän ulkoa 

käsin tulevia tekijöitä. SWOT-analyysiä käytetäänkin usein yrityksen strategian laatimi-

sessa, jolloin vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat yrityksen omaa toimintaa, ja mahdolli-

suudet ja uhat strategian mukanaan tuomia asioita. 

 

Tässä tutkielmassa SWOT-analyysiä on käytetty avuksi tunnistamaan automaattisten ajo-

neuvojen vahvuuksia ja heikkouksia sekä tällä hetkellä (2016), että tulevaisuudessa. Li-

säksi on tarkasteltu mahdollisuuksia ja uhkakuvia aiheeseen liittyen. SWOT-analyysin 

pohjalta laadittiin väitteitä koskien automaattiautojen vahvuuksia, heikkouksia mahdolli-

suuksia ja uhkia. 
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4.3 Delfoi-menetelmä 

Delfoi-menetelmä on tulevaisuudentutkimuksessa käytetty asiantuntijoita hyödyntävä 

tutkimusmenetelmä. Delfoissa eri aloilta valitut asiantuntijat vastaavat tyypillisesti ano-

nyymisti heille lähetettyyn kyselyyn, jotta vastaajien mahdollinen yhteiskunnallinen sta-

tus ei pääse vaikuttamaan muiden vastaajien käyttäytymiseen. Delfoita käytetään usein 

ratkaisumallina johonkin ajankohtaiseen aiheeseen tai kiistakysymykseen.  

 

Delfoi-menetelmä kehitettiin Yhdysvalloissa 1950-luvulla, ja siitä on tullut paljon käy-

tetty työkalu teknologisen kehityksen ennustuksessa. Teknologian lisäksi delfoita on käy-

tetty myös esimerkiksi ympäristön, terveyden ja liikenteen alalla.  

 

Osmo Kuusi määrittelee delfoi-menetelmän niin, että se sisältää seuraavat ominaispiirteet 

ja vaiheet (Topi): 

 

1. Tutkimusta varten muodostetaan joukko asiantuntijoita. 

2. Asiantuntijat antavat mielipiteensä kyseessä olevasta aiheesta. 

3. Asiantuntijoille annetaan lisätietoa ja palautetta toistensa antamista vastauksista, 

mutta anonyymisti niin, ettei vastaajaa voida yhdistää tiettyyn henkilöön. 

4. Asiantuntijoilla on tämän jälkeen mahdollisuus muokata vastauksiaan ainakin 

kerran. 

 

Delfoi-tutkimusta käytetään avuksi erityisesti silloin, kun: 

 Ongelmaa ei voida tarkastella tarkoilla analyyttisillä metodeilla 

 Ryhmätapaamiset ovat mahdollisia 

 Ongelma on laaja, monimutkainen tai monialainen 

 Kollektiiviset, subjektiiviset arviot arvioidaan tarpeellisiksi 

 Tarvitaan tiettyä anonymiteettiä 

 On odotettavissa erimielisyyksiä asiantuntijoiden välillä 
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5 Kyselytutkimus ja tulokset 
 

5.1 Kyselytutkimus 

 

Käyttäen edellisessä luvussa mainittuja PESTE- ja SWOT-menetelmiä työkaluina, laa-

dittiin delfoi-tutkimuksen mukainen verkkokysely, jolla pyrittiin selvittämään asiantunti-

joiden mielipiteitä, näkökulmia ja asenteita liittyen automaattisiin ajoneuvoihin, sekä au-

tomaattiseen liikenteeseen yleensä. Asiantuntijoiksi valittiin PESTE-ajattelun pohjalta eri 

yhteiskunnan osa-alueiden edustajia. Kyselyn linkki lähetettiin henkilöille, jotka edusta-

vat politiikkaa, yritystä tai muuten liike-elämää, järjestöä tai mediaa, teknistä asiantunte-

musta tai ympäristöasioita. Näin ollen jokainen PESTE-mallin osa oli edustettuna.  

 

Kyselyn vastaajaryhmäksi valittiin eri alojen asiantuntijoita tavallisten kansalaisten si-

jaan, sillä kysymyksiin etsittiin lähtökohtaisesti faktoihin ja tietämykseen pohjautuvia 

vastauksia ja näkökulmia. Jos kyselyn vastauslinkkiä olisi sen sijaan laajennettu yleisem-

pään jakeluun, olisi kysymyksiin ollut odotettavissa paljon runsaammin pelkkiä arvauksia 

vailla laajempaa tietämystä tai näkemystä aiheen tiimoilta.  

 

Kyselyn perusideana on se, että vastaaja kuvittelee mielessään Suomen yhteiskuntaa 

2030-luvun lopulle, ja vastaa väitteisiin ja kysymyksiin sen perusteella. Kyselyssä esite-

tään aluksi erilaisia väittämiä niin, että kunkin vastausvaihtoehdot ovat: ”täysin samaa 

mieltä”, ”melko samaa mieltä”, ”melko eri mieltä”, ”täysin eri mieltä” ja ”en osaa sanoa”. 

Vastaaja vastaa väitteisiin sen mukaan, mitkä hänen mielestään toteutuvat liikenteen au-

tomaation (mahdollisesti) edetessä. Väittämiä kyselyssä on yhteensä 29, ja ne on jaettu 

PESTE-mallin mukaisesti viiteen eri kategoriaan. Esimerkiksi ympäristökategoriassa on 

väite: ”Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät”. Jokaisen osa-alueen jälkeen kyselyssä 

oli tyhjä vastauskenttä, johon vastaaja sai perustella omia näkemyksiään väitteisiin, ja 

kirjoittaa yleisiä kommentteja. 

 

Väitteiden jälkeen kyselyssä oli kaksi monivalintakysymystä, joissa pyydettiin arvioi-

maan suurimpia hyötyjä, joita liikenteen automaatio toisi tulleessaan, sekä suurimpia 

haasteita, jotka ovat liikenteen automaation etenemisen tiellä. Vastausvaihtoehdot näihin 

kysymyksiin on saatu kirjallisista lähteistä ja uutisoinnista asian tiimoilta. Näitä mahdol-

lisia hyötyjä ja haasteita on käyty läpi luvussa 2.  

 

Vastaajilta kysyttiin aiemmin mainittujen lisäksi vielä hieman taustatietoja. Näitä olivat 

sukupuoli, ikä, asuinpaikka, koulutustausta, oma asenne automaattiajamista kohtaan sekä 

vastaajan suhde aiheeseen. Vastaajan suhde aiheeseen -kohtaan oli vastausvaihtoehtoina 

seuraavat määritteet: autoalan asiantuntija, tulevaisuudentutkimuksen asiantuntija, poliit-

tinen toimija, kansalaisjärjestön edustaja, toimittaja, autoalan yrityksen edustaja, jonkin 

muun alan yrityksen edustaja, virkamies tai jokin muu. Lopuksi kysyttiin vastaajan ha-

lukkuutta osallistua aihetta käsittelevään työpajaan tulevaisuudessa. 

 

Kyselyn tulokset käsiteltiin anonyymisti niin, että yksittäistä vastaajaa ei yhdistetty kyse-

lyn vastauksiin. Myöskään nimeä tai yhteystietoja ei julkistettu tulosten raportoinnissa tai 

esittelyssä. Kysely on liitteenä työn lopussa. 
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Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 20 kappaletta, kun kysely oli lähetetty 41 vastaan-

ottajalle. Kysyttäessä vastaajan suhdetta tähän kyselytutkimukseen, vastaukset jakaantui-

vat niin, että suurimpana ryhmänä olivat autoalan asiantuntijat. Heitä oli noin 40 prosent-

tia vastaajista. Joko autoalan, tai jonkin muun alan yrityksen edustajia oli yhteensä noin 

35 prosenttia. Vastaavasti toimittajia oli noin 15 prosenttia, kun taas virkamiehiä ja tule-

vaisuudentutkimuksen asiantuntijoita kutakin noin 10 prosenttia vastaajista. Lisäksi 20 

prosenttia ilmoitti suhteensa kyselyyn olevan ”jokin muu”. Suhdetta tutkimukseen kysyt-

tiin niin, että vastaaja pystyi halutessaan valitsemaan useamman vaihtoehdon. 

 

Vastaajien ikäjakauma oli melko laaja. Alle 30-vuotiaita tai yli 70-vuotiaita vastaajia ei 

ollut lainkaan, mutta näiden välissä olevista kymmenen vuoden ikäluokista oli jokaisesta 

vastaajia. Vastaajien joukossa oli sekä miehiä että naisia. Suurin osa vastaajista asui pää-

kaupunkiseudulla, mutta myös muu osa Suomesta oli edustettuna. 

 

Väite: Politiikka estää liikenteen automaation Suomessa: 

 

 

Väite: Yhteiskunnan investoinnit liikenteeseen ja sen infrastruktuuriin kasvavat: 
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Väite: Poliisin liikenteen valvontaan kohdistamat resurssit vähenevät: 

 

 

Väite: Liikennesuunnittelun painopiste siirtyy yksityisautoihin: 

 

 

Väite: Julkinen ja kevyt liikenne unohdetaan suunnittelussa: 
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Edellisten väitteiden kommentit liittyivät lähinnä poliittisten päätösten arviointiin. 

Ohessa esimerkkejä kommenteista: 

”Poliittisesti automaatioon uskotaan jopa sokeasti” 

 

”Julkisen liikenteen suunnittelussa ei panosteta mukavuusnäkökulmaan, minkä takia 

kilpailu yksityisautoilun kanssa on haastavaa.” 

 

”Politiikan vaikutuksista en osaa sanoa, mutta kustannukset ainakin voivat olla rajoit-

tava tekijä. Uuden teknologian käyttöönottoa ei ihmisillä rajoita niinkään epäily uutta 

kohtaan vaan taloudelliset näkökohdat.”  

 

”Poliitikot eivät anna liikenneratkaisuilla kansan muuttaa sinne, minne he haluavat ja 

markkinat eivät pääse ohjaamaan kasvun suuntaa tehokkuuteen, vaan poliitikot raken-

tavat ihmisten tahtoon ja markkinamekanismiin pullonkauloja kaupungistumista ja kes-

kittymistä estävin liikenneratkaisuin. ” 

 

”Poliittisesti halutaan tietysti pienentää yksityisautoilun merkitystä ja lisätä erilaisia 

joukkojenkuljetusmuotoja. Yksityisautoilun rattaisiin heitetään hiekkaa, kuten sitä teh-

dään nykyäänkin.” 

Osion vastaukset ja kommentit kuvastavat sitä, kuinka toisaalta uskotaan politiikan täh-

täävän suurempaan liikenteen automaatioon, mutta käytännön toteutuksen ei uskota aina 

olevan sen tavoitteen kanssa linjassa. Poliittisia päätöksiä ei niinkään tulkita varsinaiseksi 

esteeksi, vaan lähinnä hidasteeksi. Vastaajat eivät myöskään yleisesti uskoneet liikenne-

suunnittelun painopisteen siirtyvän yksityisautoihin, vaikka investoinnit liikenteen infra-

struktuuriin kasvaisivat. 
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Väite: Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät: 

 

 

Väite: Asuinympäristön laatu ja viihtyvyys paranevat: 

 

 

Väite: Autoliikenne, eli kilometrisuorite vähenee: 
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Väite: Autojen määrä vähenee: 

 

 

Väite: Maanteihin käytetty pinta-ala vähenee: 

 

 

Väite: Pysäköintipaikkojen pinta-ala vähenee: 
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Väite: Liikenneruuhkat vähenevät: 

 

 

Väite: Autojen valmistukseen käytettyjen materiaalien kulutus lisääntyy: 

 

 

Väite: Ympäristövaikutukset ovat pääasiassa kielteisiä: 
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Automaattisten autojen ympäristövaikutuksiin liittyvät väitteet jakoivat vastauksia melko 

paljon. Poimituissa kommenteissa näkyy selvästi se, että uskotaan autoilun kilometrisuo-

ritteen pysyvän samana tai nousevan tulevaisuudessa. Tämä nähdään negatiivisena ym-

päristövaikutuksena. 

 

”Elinympäristön viihtyisyys ei varmaan parane, kun kaupungistuminen jatkuu ja asutus 

tiivistyy.” 

 

”Niin kauan, kun kuskin pitää olla aina mukana, autobisnes ei muutu oleellisesti. Muu-

tos tulee voimakkaana vasta sitten, kun auto voi liikkua missä vain ilman kuljettajaa. 

Tämä ei tapahdu seuraavan 20 vuoden aikana.” 

 

”Autojen yhteiskäytön mahdollistava teknologia sekä asenteet eivät ota sellaista harp-

pausta, että autoilu mullistuu. Tästä olettamasta en ole lainkaan varma, mutta se oli 

tehtävä, jotta vastaamisessa olisi mitään mieltä.” 

 

”Edellisillä oletuksilla autoilu pysyy kuitenkin kohtuullisesti nykyisen kaltaisena, jolloin 

liikkumisen kysyntä nousee tasaisesti ja suoritteet kasvavat. Vain etätyö/virtuaalitodelli-

suuden kehitys on edellä mainittujen seikkojen lisäksi mahdollisesti hillitsemässä kehi-

tystä.” 

 

”Esimerkiksi Kiinan alhaisen autotiheyden takia autojen määrä lisääntyy globaalisti, 

mikä tuntuu automäärissä, päästöissä ja materiaalien kulutuksessa.” 

 

”Kielteisessä näkymässä ainoa mahdollisesti myönteinen kehitys koskee asuinympäris-

töjä, sillä paikalliset päästöt ja melu saattavat vähentyä. ” 

 

”Liikenteen päästöt vähenevät mutta automaatio lisää päästöjä 

Samoin se lisää liikenneruuhkia.” 

 

”Kukaan yksityisautoilija tuskin on ympäristöystävällisiä autoja vastaan kunhan niistä 

ei aiheudu / aiheutuu vain vähän excessive costs.” 

 

Väite: Ihmisten yksityisyydensuoja heikentyy: 
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Väite: Autot muuttuvat yhteiskäyttöisiksi: 

 

 

Väite: Autoja ei tarvita: 

 

 

Väite: Liikkumiseen käytetyn rahan määrä lisääntyy: 
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Väite: Eettiset kysymykset estävät liikenteen automaation: 

Vastaajista pääosa oli sitä mieltä, että ihmisten yksityisyydensuoja tulee heikkenemään 

liikenteen automaation myöstä. Toisaalta eettisiä kysymyksiä ei vastaavasti koettu ylei-

sesti ongelmallisiksi tai esteeksi. Liikkumiseen käytetyn rahan määrästä ja autojen yh-

teiskäytöstä tulevaisuudessa oltiin kahta mieltä, ja se heijastui myös kommenteissa.  

 

”Yksityisyyden suojan suhteen mielestäni hiukan eri asioita ovat, mikä on "koettu" yksi-

tyisyyden suoja ja mikä on "tekninen" yksityisyyden suoja. Eli yksilöistä on paljon tietoa 

varastoituna, mutta tietosuojan loukkaukset ja kerätyn tiedon nettovaikutus ovat kysy-

mysmerkkejä. ” 

 

”Autojen yhteiskäyttö on suuri kysymysmerkki, jossa on mielestäni paljon potentiaalia.” 

 

”Autoiluun liittyy paljon irrationaalisia tekijöitä, joita ei yleensä huomioida.” 

 

”Ihmisten suhde autoon muuttuu vähemmän intohimoiseksi, mutta auton hyvää käytet-

tävyyttä on vaikea ohittaa, varsinkin jos ruuhkat eivät rasita (kuten tilanne on Suo-

messa).” 

 

”Liikkumiseen käytettävä rahan määrä ei varmasti lisäänny (per yksilö), sillä globaalin 

kilpailun takia myös yksilötasolla on pärjättävä vähemmällä.”  

 

”Mikäli automaatio autoissakin etenee siinä määrin, että autonkuljettajia joutuu mer-

kittävästi työttömäksi, tällä voi olla myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Miten työttö-

mäksi joutuneetihmiset vaikuttavat yhteiskunnan vakauteen?”  

 

”Taloudelliset kysymykset painavat ihmisten vaakakupissa enemmän kuin eettiset.”  

 

”Yhteiskäyttöautot voivat tarjota liikenteeseen ratkaisuja, mikäli ne mahdollistavat 

omaa autoa kustannustehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän liikkumisen.”  

 

”Yhteiskäyttöautot lisääntyvät tietyissä asuin- ja toimintaympäristöissä, mutta suurien 

etäisyyksien Suomessa valtaosa ajoista tehdään edelleenkin omistusautoilla - ja niitä 

myös tarvitaan.” 
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Väite: Siirrytään sähkön käyttöön autojen voimanlähteenä: 

 

 

Väite: Ajonopeudet kasvavat: 

 

 

Väite: Täysin autonomiset autot (eivät tarvitse lainkaan ihmisen opastusta) ovat lii-

kennekäytössä Suomessa 2050-luvulla: 
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Väite: Tietokoneet ja ohjelmistot ovat tarpeeksi luotettavia: 

 

 

Väite: Suomen keliolosuhteet vaikeuttavat automaattista ajoa: 

 
 

Enemmistö vastaajista uskoo, että liikenteessä siirrytään sähkö käyttöön autojen energi-

anlähteenä. Toisaalta tästä oli myös eriäviä mielipiteitä. Ajonopeuksien kasvamiseen ei 

uskota, vaikka teknisesti se olisi mahdollista automaattisten autojen myötä letka- eli saat-

tueajon muodossa. Suomen keliolosuhteiden, erityisesti lumen vaikutuksen koetaan ole-

van melko suuri haaste automaattisen ajon kannalta. 

 

”Sähköisen voimansiirron osuus sekä täyssähköautoina että hybrideinä yleistyy. Tahti 

ei välttämättä ole kovin ripeä, mikäli teknologialoikkia ei tule.” 

 

”Autonomisten autojen tulon asettaisin itse juuri noille main tai sen jälkeen. Nykyarviot 

(uskottavat sellaiset) ovat ehkä hiukan pessimistisempiäkin, mutta tekniikan kehittymistä 

ei pidä aliarvioida.” 

 

”Uskon riittävän toimiviin ohjelmistoihin, mutta tietoturvan suhteen en olisi yhtä luotta-

vainen.” 

 

”Ohjelmiston tulee olla hyvin joustava, ja anturit joutuvat sietämään kovasti paljon häi-

riöitä. Talvi vaikeuttaa ajon automatisointia ilmiselvästi, mutta ei varmastikaan lopulta 

estä sitä.”  



48 

 

 

”Autojen sähköistymisaste tullee lisääntymään ja täyssähköisillä ajoneuvoilla katetaan 

osa liikennesuoritteesta 20 vuoden päästä. Polttomoottoreilla tulee kuitenkin olemaan 

edelleen oma osuutensa henkilöautoliikenteestä, johtuen jo pelkästään autokannan hi-

taasta uusiutumisvauhdista.”  

 

”Autonomiset autot mahdollistaisivat "platooning" ajamisen myötä energiatehokkuuden 

kasvattamisen, ajonopeuksien kasvattaminen olisi sen sijaan ristiriidassa liikenteen 

energiankulutuksen vähennystarpeen kanssa.” 

 

”Sähkö ei ole Suomessa pitkien välimatkojen vuoksi autuaaksi tekevä energiamuoto, la-

taushybridit sen sijaan ovat - jos niitä pystytään käyttämään energiatehokkaasti eli la-

taamaan riittävästi.”  

 

”Suomen olosuhteet eivät suosi täysin automaattisesti liikkuvia autoja nyt eivätkä to-

dennäköisesti myöskään 2050-luvulla.”  

 

Väite: Työpaikat vähenevät: 

 

 

Väite: Kuljetuskustannukset pienenevät: 
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Väite: Uutta liiketoimintaa syntyy: 

 

 

Väite: Liikenteen verotulot kasvavat: 
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Väite: Vakuutusliiketoiminta hankaloituu: 

 

 

Valitse mielestäsi kolme tärkeintä hyötyä, joita liikenteen ja ajoneuvojen lisääntyvä 

automaatio tuovat mukanaan: 
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Valitse mielestäsi kolme suurinta haastetta liikenteen automaation etenemiselle: 
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5.2 Kyselyn vastausten analysointi 

Lähes jokaisessa väitteessä on sekä myönteisiä, että kielteisiä vastauksia. Vastauksissa 

heijastuu ääripäiden, eli vaihtoehtojen "täysin samaa mieltä" tai "täysin eri mieltä", vält-

täminen. Tämä johtunee aiheen luonteesta, eli siitä, että varmaa tietoa ei ole saatavissa, 

eikä vastaajan tiedossa. Lisäksi selvää suhtautumista väitteisiin ei ole aiheen tiimoilta 

vielä ehtinyt muodostua. Esimerkiksi ympäristövaikutuksissa mielipiteet ja ennusteet 

vaihtelevat paljon. Sen sijaan poliittiset tai taloudelliset väitteet ovat monesti vaikeita 

vastata, koska ennustettavuus koetaan heikommaksi. Niissä on enemmän "En osaa sanoa" 

-vastauksia. Esimerkiksi "Liikenteen verotulot kasvavat" -väite riippuu hyvin pitkälti po-

liittisista päätöksistä, joita on toistaiseksi vaikeaa ennustaa. 

Suurimmiksi liikenteen automaation hyödyiksi muodostuvat vastausten perusteella tur-

vallisempi liikenne, ympäristöasiat ja liikenteen sujuvuus. Muut vaihtoehdot ovat vas-

tauskertymältään tasaisemmin jakautuneita. Kukin vastausvaihtoehto, lukuun ottamatta 

verotulojen kasvamista, on saanut vastauksia. Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi 

mahdollisiksi hyödyiksi on arvioitu parempaa matkustusmukavuutta ja kuljettajan työn 

helpottumista. Lisäksi on arvioitu myös, että liikenneväylien siirtokapasiteetti ja ruuhkien 

ennustettavuus tulevat paranemaan. 

Suurimmiksi haasteiksi ovat vastausten perusteella muodostumassa vastuukysymykset, 

keliolosuhteet ja yllättävät liikennetilanteet. On kommentoitu myös lainsäädännön vaiku-

tusta. 

Asenteet liikenteen automaatiota kohtaan ovat vastaajilla lähes yksimielisesti positiivisia. 

Aiheen mielenkiintoisuus on myös noussut esiin useampien vastaajien kommenteissa. 

Vastauksia saatiin kerättyä autoalan asiantuntijoilta, tulevaisuudentutkimuksesta, toimit-

tajilta, autoalan yritysten edustajilta, muiden yritysten edustajilta ja virkamiehiltä. Vas-

tauksissa korostuu jonkin verran se, että tekniikan asiantuntijat suhtautuvat pääasiallisesti 

myönteisemmin automaattiseen liikenteeseen, kuin esimerkiksi yritysten edustajat. Lii-

ketoiminnallisesti automaattiset autot koetaan uudeksi mahdollisuudeksi, mutta tietyin 

varauksin. 

Kyselyn loppukommenteissa on kritiikkiä siitä, että kyselyssä on vaikeaa välillä erottaa 

yleistä kehitystä automaation vaikutuksista. Intro pitäisi lukea paremmin tai muuten voi-

daan vastata väitteisiin väärin perustein. Kyselyssä haluttiin painottaa ytimekkäitä väit-

teitä, jotta se olisi helposti lähestyttävä, eikä jokaisen väitteen ymmärtämiseen ja sisäis-

tämiseen tarvitsisi käyttää kohtuuttomasti aikaa.  

Loppukommenteissa jotkin vastaajat kommentoivat anonymiteettiä, ja sitä, mihin kyse-

lyn vastauksia käytetään. Koskaan ei voi olla täysin varma, mihin kyselyiden vastauksia 

oikeasti käytetään, mikä karsii pois joitakin potentiaalisia vastaajia. 
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6 Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että yleinen mielipide automaattiajamista koh-

taan on pääasiassa myönteinen. Etenkin autoalan ja eri tekniikan alojen asiantuntijat pi-

tävät liikenteen automaation kehitystä yleensä hyvänä asiana. Arviot automaation aika-

taulusta ja toteutumisesta vaihtelevat hyvin optimistisista jopa täyteen tyrmäykseen. 

Myös automaation kokonaishyötyjä pidetään lähtökohtaisesti haittoja suurempina, mutta 

uhkakuviin ja haasteisiin suhtaudutaan vakavasti. 

 

Liiketoiminnasta erityisesti vakuutus-, kuljetus ja taksialat tulevat olemaan suurten muu-

tosten edessä, mikäli liikenteen automaatio huomattavasti etenee. Vakuutusliiketoimintaa 

mullistanevat ennustetut onnettomuuksien väheneminen, ja uudenlaiset vakuutuskohteet, 

kuten kyberuhkiin valmistautuminen. Taksiala on jo tällä hetkellä Suomessa murrok-

sessa, ja autojen yhteiskäytön lisääntyminen tulee muuttamaan toimintaa entisestään. 

 

Kansalaisten kannalta suurimmat kysymykset ja huolenaiheet liittyvät usein arjen suju-

miseen. Ihmiset tarkastelevat automaattisia autoja siitä lähtökohdasta, kuinka ne tulevat 

helpottamaan, tai toisaalta hankaloittamaan heidän työntekoaan tai vapaa-aikaansa. Au-

tomaattiseen ajamiseen suhtaudutaan usein varovaisen myönteisesti, mutta muutoksen 

laajuus tai vaikutukset omaan elämään mietityttävät.  

 

Asiantuntijoiden ja rivikansalaisten erot näkemyksissä liittyvät monesti vaikutusten laa-

juuteen. Esimerkiksi julkisyhteisön virkamiehenä toimivat ihmiset kommentoivat usein 

automaattisen liikenteen tulevaisuuden vaikutuksia laajempana yhteiskunnallisena il-

miönä, ja vastaavasti esimerkiksi autoalan asiantuntijat suhtautuvat kriittisimmin auto-

maation teknisiin rajoitteisiin. Tavallinen kansalainen näyttää kokevan usein, että esimer-

kiksi tekniset ja yhteiskunnalliset haasteet tulevat kyllä lopulta ratkaistuiksi.  

 

Teknologian kehittymättömyys ja kunnollisen standardoinnin ja lainsäädännön puuttumi-

nen estävät vielä tällä hetkellä täysin autonomisten autojen liikennekäytön. Asiassa ede-

tään kuitenkin huimaa vauhtia, ja erilaisia selvityksiä valmistuu koko ajan sekä valtiolli-

sella, että myös esimerkiksi EU:n tasolla. 

Autonomisten autojen liikennekäyttöä Suomessa arvioidaan tällä hetkellä usein niin, että 

se olisi yleistä ja arkipäiväistä 2050-luvulla. Useiden vuosikymmenien päähän ulottuvat 

ennusteet ja arviot ovat kuitenkin usein hyvin epävarmoja, sillä ne sisältävät niin monta 

olettamusta. Tämän lisäksi arvioita vaikeuttaa se, että automaattiset kulkuvälineet näyt-

tävät tällä hetkellä olevan hyvin kuuma aihe niin tiedeyhteisössä kuin yleisesti julkisessa 

keskustelussa. Tämä voi aiheuttaa aiheen ympärille tietynlaista ylioptimistisuutta, kun 

samalla automaatioon liittyvä teknologia kehittyy tällä hetkellä huimaa vauhtia. Kuten 

tämäkin työ osoittaa, on moni tiedostettukin asia vielä osin ratkaisematta. 
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Liite 1. Kyselytutkimus 
 

 

Automaattisten autojen näköalat 20 vuoden perspektiivillä. 

 

Seuraavaksi esitetään väitteitä viidestä (5) eri kategoriasta, sisältäen poliittisen, 

ympäristöaiheisen, sosiaalisen, teknologisen ja taloudellisen näkökulman. Väit-

teet liittyvät lähtökohtaisesti henkilöautoihin. Väitteet ovat "rasti ruutuun" -tyyp-

pisiä valintoja, mutta tilaa on myös omille näkemyksille. Valitse mielestäsi sopi-

vin vaihtoehto jokaiselle väitteelle. Mieti mielessäsi Suomen yhteiskuntaa alkaen 

tästä hetkestä, ja päättyen suunnilleen 2030-luvun lopulle. Tavoitteena on luoda 

mielikuvaa siitä, kuinka automaattiset ajoneuvot tulevat vaikuttamaan eri yhteis-

kunnan osa-alueisiin.  
 

 

 

 

Seuraavat väitteet liittyvät poliittisiin näkökulmiin.  
 

 

 

 

1. Väite: Politiikka estää liikenteen automaation Suomessa.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

2. Väite: Yhteiskunnan investoinnit liikenteeseen ja sen infrastruktuuriin kasva-

vat.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
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3. Väite: Poliisin liikenteen valvontaan kohdistamat resurssit vähenevät.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

4. Väite: Liikennesuunnittelun painopiste siirtyy yksityisautoihin.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

5. Väite: Julkinen ja kevyt liikenne unohdetaan suunnittelussa.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

6. Alla olevaan kenttään voit kirjoittaa kommentteja, ja täydentää poliittisia näkö-

kulmia aiheeseen liittyen.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Seuraavat väitteet liittyvät ympäristönäkökulmiin.  
 

 

 

 

7. Väite: Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

8. Väite: Asuinympäristön laatu ja viihtyvyys paranevat.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

9. Väite: Autoliikenne, eli kilometrisuorite vähenee.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

10. Väite: Autojen määrä vähenee.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

11. Väite: Maanteihin käytetty pinta-ala vähenee.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

12. Väite: Pysäköintipaikkojen pinta-ala vähenee.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

13. Väite: Liikenneruuhkat vähenevät.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

14. Väite: Autojen valmistukseen käytettyjen materiaalien kulutus lisääntyy.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
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15. Väite: Ympäristövaikutukset ovat pääasiassa kielteisiä.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

16. Alla olevaan kenttään voit kirjoittaa kommentteja, ja täydentää ympäris-

tönäkökulmia aiheeseen liittyen.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Seuraavat väitteet liittyvät sosiaalisiin näkökulmiin.  
 

 

 

 

17. Väite: Ihmisten yksityisyydensuoja heikentyy.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

18. Väite: Autot muuttuvat yhteiskäyttöisiksi.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

19. Väite: Autoja ei tarvita.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

20. Väite: Liikkumiseen käytetyn rahan määrä lisääntyy.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
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21. Väite: Eettiset kysymykset estävät liikenteen automaation.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

22. Alla olevaan kenttään voit kirjoittaa kommentteja, ja täydentää sosiaalisia nä-

kökulmia aiheeseen liittyen.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Seuraavat väitteet liittyvät teknologisiin näkökulmiin.  
 

 

 

 

23. Väite: Siirrytään sähkön käyttöön autojen voimanlähteenä.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

24. Väite: Ajonopeudet kasvavat.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

25. Väite: Täysin autonomiset autot (eivät tarvitse lainkaan ihmisen opastusta) 

ovat liikennekäytössä Suomessa 2050-luvulla.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

26. Väite: Tietokoneet ja ohjelmistot ovat tarpeeksi luotettavia.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
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27. Väite: Suomen keliolosuhteet vaikeuttavat automaattista ajoa.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

28. Alla olevaan kenttään voit kirjoittaa kommentteja, ja täydentää teknologisia 

näkökulmia aiheeseen liittyen.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Seuraavat väitteet liittyvät taloudellisiin näkökulmiin.  
 

 

 

 

29. Väite: Työpaikat vähenevät.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

30. Väite: Kuljetuskustannukset pienenevät.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

31. Väite: Uutta liiketoimintaa syntyy.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

32. Väite: Liikenteen verotulot kasvavat.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
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33. Väite: Vakuutusliiketoiminta hankaloituu.  

   Täysin samaa mieltä 
 

   Melko samaa mieltä 
 

   Melko eri mieltä 
 

   Täysin eri mieltä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

34. Alla olevaan kenttään voit kirjoittaa kommentteja, ja täydentää taloudellisia 

näkökulmia aiheeseen liittyen.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Seuraavat kysymykset kuvaavat/käsittelevät erilaisia hyötyjä ja haasteita, jotka 

voivat olla tärkeässä roolissa liikenteen automaation kehittämisessä.  
 

 

 

 

35. Valitse mielestäsi kolme tärkeintä hyötyä, joita liikenteen ja ajoneuvojen li-

sääntyvä automaatio tuovat mukanaan.  

 Turvallisempi liikenne 
 

 Liikenteen ympäristöhaittojen pieneneminen 
 

 Kuljetuskustannusten pieneneminen 
 

 Liikenteen parempi sujuvuus 
 

 Yhteiskunnan liikennekustannusten pieneneminen 
 

 Uudet liiketoimintamahdollisuudet 
 

 Parempi yhteiskuntasuunnittelu ja/tai infrastruktuuri 
 

 Verotulojen kasvaminen 
 

 Liikennerikkomusten ja rikosten ehkäisy 
 

 Ei mikään 
 

 Jokin muu 
 

 

 

 

 

36. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "jokin muu", niin mikä? Perustele lyhy-

esti.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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37. Valitse mielestäsi kolme suurinta haastetta liikenteen automaation etenemi-

selle.  

 Tietokoneet ja ohjelmistot 
 

 Tietoliikenneyhteydet ja navigointi 
 

 Sensorit ja anturointi 
 

 Vastuukysymykset 
 

 Poliittiset päätökset 
 

 Yleinen ilmapiiri yhteiskunnassa 
 

 Infrastruktuurin yhteensopivuus 
 

 Järjestelmien ja valvonnan kustannukset 
 

 Keliolosuhteet 
 

 Yllättävät liikennetilanteet, kuten esteet tiellä 
 

 Tahallinen haitan teko 
 

 Jokin muu 
 

 Ei mikään 
 

 

 

 

 

38. Jos vastasit edelliseen "jokin muu", niin mikä? Perustele lyhyesti.  

_______________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________

_ 
 

 

 

 

39. Ovatko asenteesi/suhtautumisesi liikenteen lisääntyvää automaatiota koh-

taan:  

   Täysin myönteisiä 
 

   Jokseenkin myönteisiä 
 

   Jokseenkin kielteisiä 
 

   Täysin kielteisiä 
 

   En osaa sanoa 
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Lopuksi kysymme vielä taustatietojasi. Vastaukset kerätään ja käsitellään ano-

nyymisti. Yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan analysoidusta materiaalista.  
 

 

 

 

40. Ikä:  

   Alle 30 
 

   30-39 
 

   40-49 
 

   50-59 
 

   60-69 
 

   70 tai yli 
 

 

 

 

 

41. Sukupuoli:  

   Mies 
 

   Nainen 
 

   Jokin muu 
 

 

 

 

 

42. Kotipaikka: 

Alasvetovalikko. Sisältäen kaikki Suomen kunnat  
 

 

 

43. Koulutustausta:  

   Perusaste 
 

   Toisen asteen tutkinto 
 

   Alempi korkeakoulututkinto 
 

   Ylempi korkeakoulututkinto 
 

   Maisterin tutkinto 
 

   Lisensiaatin tutkinto 
 

   Tohtorintutkinto 
 

   Jokin muu 
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44. Miten määrittelisit suhteesi autoalaan, tulevaisuudentutkimukseen tai muuten 

tämän kyselyn aiheeseen (voit valita useamman vaihtoehdon):  

 Autoalan asiantuntija 
 

 Tulevaisuudentutkimuksen asiantuntija 
 

 Poliittinen toimija 
 

 Kansalaisjärjestön edustaja 
 

 Toimittaja 
 

 Autoalan yrityksen edustaja 
 

 Jonkin muun alan yrityksen edustaja 
 

 Virkamies 
 

 Jokin muu 
 

 

 

 

 

45. Halukkuutesi osallistua tammikuussa järjestettävään työpajaan, joka käsitte-

lee aihetta:  

   Kyllä 
 

   Ehkä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

46. Jos haluat itsellesi tutkimuksen loppuraportin tai kutsun työpajaan, voit antaa 

vielä yhteystietosi. Yhteystietoja ei yhdistetä kyselyyn antamiisi vastauksiin.  

Nimi  
 

________________________________ 

Sähköposti  
 

________________________________ 
 

 

 

 

47. Terveisiä, toivomuksia ja vapaa sana:  

_______________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________

_ 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


