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Platooning Finland -projekti suoritettiin yhteistyönä Oulun yliopiston, Oyj Ahola 

Transport Abp:n, Oy Attracs Ab:n ja Scania CV Ab:n kesken. Liikenne- ja 

viestintävirasto (Traficom) kuului projektin johtoryhmään. 

Projektin tavoite oli hahmotella semiautonomisen letka-ajamisen mahdollisuuksia, 

edellytyksiä ja vaikutuksia Suomessa.  

Erityisesti mielenkiinnon kohteena olivat teiden infrastruktuuri, sääolosuhteet ja 

ajotilanteet, kuljettajien näkökulma sekä ohjaus ja valvonta. Projektin tavoitteiden 

saavuttamiseksi tarvittava tieto kerättiin tietojärjestelmillä, havainnoinnilla, haastatteluin 

sekä kirjallisuusselvityksellä. Tiedonkeräysmenetelmät on kuvattu tarkemmin 

kappaleessa 2.5.  

Kerätyn tiedon perusteella tavoitteena oli muodostaa tilannekuva semiautonomisen letka-

ajamisen vaikutuksista liikennevirtojen tehokkuuteen ja ympäristöön sekä kuljettajan 

työhön ja vaatimuksiin. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella taloudellisia vaikutuksia ja 

summata jatkokehitystarpeita infraan, ajotilanteisiin ja teknologiaan. 

Kerätty tieto perustui pääasiassa vuoden 2019 aikana ajettuihin testiajoihin. Testiajot 

suunniteltiin ja toteutettiin kolmen puoliperävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän 

semiautonomisena letka-ajona muun liikenteen joukossa. Projektissa käytetyt 



  

ajoneuvoyhdistelmät ja niiden letka-ajo-ominaisuudet on kuvattu tarkemmin kappaleessa 

2.4.  

Testiajot ajettiin sekä talvi- että kesäolosuhteissa ja ne sisälsivät ajamista niin 

moottoritiellä, (maaseutu) maantiellä kuin taajama-alueilla. Tarkemmat kuvaukset 

testiajojen tietyypeistä ja testipäivien olosuhteista on esitetty kappaleessa 2.2. 

Projekti osoitti semiautonomisen letka-ajamisen soveltuvuuden suomalaisilla tietyypeillä 

eri vuodenaikoina. Odotusten mukaisesti semiautonominen letka-ajaminen soveltui 

parhaiten moottoritielle. Maantiellä ja taajama-alueilla semiautonomisen letka-ajamisen 

aikana syntyi tilanteita, jotka edellyttivät kuljettajalta aktiivisempaa osallistumista 

ohjaamiseen. 

Letka-ajamisen mahdollistama polttoaineen säästö osoitettiin testiajoissa. 

Semiautonomisesta letka-ajamisesta saadut hyödyt vaihtelivat riippuen esimerkiksi rekan 

paikasta letkajonossa ja letkaa vetävän kuljettajan ajotaidoista ja -tyylistä.  

Semiautonomiseen letka-ajamiseen liittyvä teknologia koettiin kuljettajien keskuudessa 

pääsääntöisesti positiivisena.  

Letka-ajamisen laajempaan käyttöönottoon liittyy monia asioita, jotka on ratkaistava 

kansainvälisissä yhteistyöelimissä. Projektissa keskityttiin huomioihin letka-ajamisen 

mahdollisuuksista Suomessa. Infran osalta kirjattiin mm. odotusalueiden ja 

bussikaistojen potentiaali letkajonoja muodostettaessa. Letkajonon ja käynnissä olevan 

letka-ajon osoittaminen muulle liikenteelle jollakin selkeästi ymmärrettävällä keinolla 

helpottaisi jonon huomioonottamista ja sitä kautta letkan kasassa pysymistä. 

Liikennevalojen ”vihreän aallon” mahdollistaminen raskaan liikenteen letkajonoille 

sujuvoittaisi liikennettä taajama-alueilla.  

Rekoissa käytettävien sensoreiden (mm. kamera, tutka) toimintavarmuus Suomen 

sääoloissa vaatii vähintäänkin niiden lämmitystoimintoa. Teknologian osalta odotetaan 

rekkojen välistä sekä rekkojen ja infrastruktuurin välistä kommunikaatiota tukevan 

V2V/V2X/V2I-teknologian mahdollistavan rekkojen lyhyemmät ja helpommin vakaina 

pidettävät välimatkat sekä kuljettajien ajotilanteisiin liittyvän tehokkaan 

kommunikoinnin ja lisäävän kuljettajien kokemaa turvallisuuden tunnetta sekä 



 

  

luottamusta automatiikkaan. Kaikki edellä mainitut esimerkit vaativat tutkimus- ja 

kehitystyötä sekä testaamista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa yleisillä teillä. 

Projektissa havaittiin tarve kaikkia kuljetusalalla toimivia osapuolia hyödyntävälle 

toimintamallille. Toimintamallin olisi syytä pitää sisällään mm. kompensaatiomalli 

letkajonon eri paikoissa ajaville rekoille. Kompensaatiomallia ja toimijoiden välistä 

yhteistyötä tukeva ohjaus- ja valvontajärjestelmä edistää semiautonomisen letka-

ajamisen hyödyntämistä ja sen avulla mm. kuljetussuunnittelijoiden olisi mahdollista 

tarjota kuljettajille erilaisia reitti- ja letkajonovaihtoehtoja ja tapoja valita ja liittyä 

haluamaansa letkajonoon.  

Lisäksi semiautonomiseen letka-ajamiseen liittyvän teknologian kehittyminen ja 

teknologian käyttöönottoon liittyvä lainsäädäntö luovat niin ikään uusia tutkimustarpeita 

tulevaisuudessa. 

Asiasanat: Tien infrastruktuuri, semiautonominen letka-ajaminen 
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The Platooning Finland project was a collaboration of University of Oulu, Corp. Ahola 

Transport Abp, Oy Attracs Ab and Scania CV Ab. The work was supported by Finnish 

Transport and Communications Agency (Traficom). 

The aim of the project was to outline the possibilities, preconditions and potential impacts 

of semi-autonomous convoys in Finland.  

The project focused on road infrastructure, weather and driving conditions, driver’s 

perspective, and fleet control and monitoring. The project collected data through 

information systems, observation, interviews, and literature review. The methods of data 

collection are described in section 2.5. 

The impacts of semiautonomous truck convoys were studied regarding the efficiency of 

traffic flows, the environment, and how convoying affected diver's performance and work 

conditions. In addition, the economic impacts were assessed. Finally, the needs for further 

development of infrastructure, driving conditions, and enabling technologies was brought 

forth. 

The observations collected were based on test runs conducted during year 2019. The test 

drives were designed and executed as semi-autonomous truck convoys involving three 

semitrailer combinations. The test runs were performed in real traffic conditions.  The 



 

  

vehicle combinations used in the project and their characteristics are described in section 

2.4. 

Test drives were driven in both winter and summer conditions and included driving on 

motorways, on rural roads, and in urban areas. The test drive road types and test day 

conditions are given in Section 2.2. 

The project demonstrated that semi-autonomous truck convoying on Finnish roads at 

different times of the year is feasible. As expected, semi-autonomous truck convoying is 

best suited for the motorway sections. In rural and urban areas, situations requiring 

driver’s active interventions occurred.  

The fuel economy allowed by splash drive was demonstrated in the test runs. The benefits 

of semi-autonomous cab driving varied depending on, for example, the location of the 

truck in the truck convoy and the driving skills and style of the leading driver. 

Semi-autonomous convoying technology was generally perceived positively by the 

drivers. 

There are many issues that need to be resolved at international level. In the case of 

infrastructure, waiting areas and bus lanes could prospectively be used for forming truck 

convoys. Making the truck convoy clearly identifiable to other road users would help to 

prevent the convoy to get detached. Offering a green wave in traffic lights for convoys 

would improve convoying in urban areas.  

The reliability of the sensors used in trucks (e.g. camera, radar) in Finnish weather 

conditions requires at least their heating function. V2V / V2X / V2I technology, which 

supports truck-to-truck and truck-to-infrastructure communication, is expected to allow 

shorter truck distances that are more stable, improved driver-related communication, and 

increase driver confidence. Each of the above examples requires further research and 

testing before wider deployment on public roads. 



  

The project identified a variety of operational development needs required from all the 

parties in the transport sector. Among others, a compensation model for trucks forming 

the convoys. An open-access control and monitoring system supporting the compensation 

model and agreed cooperative models between truck operators would facilitate convoys. 

Also, there is a need to provide drivers different routing and convoying options in order 

to be able to choose and join the convoys they prefer. 

Keywords: Road infrastructure, semiautonomous truck convoying, semiautonomous 

truck platooning 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

Vaikka semiautonomisten rekkojen letka-ajamista tukevia teknologioita on kehitetty 

pitkän aikaa, ei teknologioita ole vielä laajasti otettu käyttöön. Myös monet 

teknologioihin liittymättömät tekijät vaikuttavat teknologioiden käyttöönottoon. 

Tutkimuksen ja käytännön kokeilujen tarve korostuu siinä vaiheessa, kun eri osa-alueiden 

teknologiat kehittyvät pilotoinnin edellyttämällä tasolla ja kaikkien erillisesti kehitettyjen 

järjestelmän osien pitää toimia yhdessä. Kuljetusjärjestelmien ja liikennevirran 

tehokkuustavoitteiden, samoin kuin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 

erilaisia käytännön kokemuksia, jotta oleellisimmat kehityskohteet saadaan tunnistettua. 

(Slowic ja Sharpe, 2018) 

Platooning Finland -projekti suoritettiin yhteistyönä Oulun yliopiston, Oyj Ahola 

Transport Abp:n, Oy Attracs Ab:n ja Scania CV Ab:n kesken. Projektin johtoryhmä 

koostui edustajista Liikenne- ja viestintävirastosta (Traficom), Oulun yliopistosta, Oyj 

Ahola Transport Abp:sta ja Oy Attracs Ab:sta. 

Projekti oli osa NordicWay2-hanketta. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

tieviranomaiset kehittävät yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten, valmistajien ja 

palveluntarjoajien kanssa tieliikenteen automaatiota ja yhteistoiminnallisia järjestelmiä 

(C-ITS) pohjoismaisissa olosuhteissa (NordicWay, 2019). Kolmivuotinen hanke (2017–

2020) saa rahoitusta Euroopan Komission Verkkojen Eurooppa (engl. Connecting Europe 

Facility, CEF) -ohjelmasta. Suomesta hankkeessa ovat mukana Traficom ja Väylävirasto. 

Projektin tavoite oli hahmotella semiautonomisen letka-ajamisen mahdollisuuksia, 

edellytyksiä ja vaikutuksia Suomessa. Erityisesti mielenkiinnon kohteena olivat teiden 

infrastruktuuri, sääolosuhteet ja ajotilanteet, kuljettajien näkökulma sekä ohjaus ja 

valvonta. Tarkastelunäkökulmat on kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 
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1.1 Infrastruktuuri 

Teiden infrastruktuurin tarkastelun tavoite oli kartoittaa, kuinka hyvin Suomen nykyinen 

tieverkosto tukee raskaan liikenteen semiautonomista letka-ajamista. Samalla kuvattiin 

infrastruktuuriin liittyviä ongelmia, joiden ratkaiseminen parantaisi semiautonomisen 

letka-ajamisen edellytyksiä Suomen tieverkostolla. Tarkemmin infrastruktuurin 

tarkastelun tavoitteena oli kartoittaa: 

1.1 Suomen eri tietyyppien (moottoritie, maantie, taajama-alue) soveltuvuutta 

semiautonomiseen letka-ajamiseen, 

1.2 tiealueiden, potentiaalisten odotus- ja kokoontumisalueiden tai muiden vastaavien 

semiautonomisten letkojen muodostamista tukevia järjestelyjä, 

1.3 mahdollisten tiemerkintöjen tarpeita sekä 

1.4 muun liikenteen näkökulmasta letkajonon osoittavien liikennemerkkien tai muiden 

indikaattoreiden tarpeita. 

1.2 Sääolosuhteet ja ajotilanteet 

Semiautonomisen letka-ajamisen aikaisten sääolosuhteiden ja ajotilanteiden osalta 

tavoite oli kartoittaa: 

2.1 sääolosuhteiden (talvi ja kesä), 

2.2 tien pinnanvaihteluiden (tasainen/kumpuileva, suora/mutkainen tie) sekä 

2.3 muun liikenteen käyttäytymisen vaikutuksia semiautonomisiin letkoihin. 

1.3 Kuljettajan näkökulma 

Semiautonomisen letkan rekkojen kuljettajien tehtäviin liittyvien vaatimuksien ja 

vaikutusten osalta tavoite oli kirjata: 

3.1 kuljettajatehtäviä (vaatimuksia, vastuita, mahdollisuuksia) ja sopeutumista eri 

liikennetilanteissa ja sääolosuhteissa semiautonomisen letkajonon eri paikoissa, 
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3.2 kuljettajan väsymiseen ja palautumiseen kohdistuvia vaikutuksia ja näiden 

jatkotutkimustarpeita sekä  

3.3 työaikalainsäädännön muutostarpeita. 

1.4 Ohjaus ja valvonta 

Semiautonomisen letka-ajamisen ohjauksen ja valvonnan osalta tavoitteena oli kirjata ja 

tunnistaa: 

4.1 nykyisen raskaan liikenteen ohjauksen ja valvonnan muutostarpeita sekä 

4.2 yksityissektorin ja mahdollisesti viranomaissektorin vastuut ja niiden 

yhteensovittaminen. Projekti ei ota kantaa vastuiden jakamiseen virastojen väliseen 

tehtävänjakoon viranomaissektorin sisällä.  

1.5 Muut näkökulmat 

1.5.1 Stabiliteetti/ajodynamiikka 

Stabiliteettimittauksien motiivi oli selvittää, aiheuttaako semiautonomisen letkajonon 

ensimmäisen rekan ohjausliikkeet jonkinlaisen ketjureaktioilmiön perässä tulevien 

rekkojen ohjausliikkeissä siten, että letkan viimeisenä ajavan rekan stabiliteetti heikkenee 

merkittävästi. Ääriesimerkkinä on poikkeustilanteet, kuten ensimmäisen rekan nopea 

väistöliike, kaistanvaihto tai hätäjarrutus. 

Stabiliteetin osalta tavoitteeksi asetettiin mitata ja selvittää: 

5.1 semiautonomisen letka-ajamisen vaikutuksia letkassa ajavien yhdistelmien 

stabiliteettiin 

1.5.2 Rasitus tien rakenteissa 

Motiivi tierasitusmittauksiin oli huoli semiautonomisen letka-ajamisen lisäävän tien 

rakenteiden vaurioitumista. Kun useat rekat ajavat peräkkäin lyhyillä etäisyyksillä samaa 

”ajouraa” pitkin, voi tien rasitukset kasvaa ja tien rakenteissa tapahtua vaurioita. 
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Tarvitaan testejä osoittamaan, millainen vaikutus semiautonomisella letka-ajamisella on 

tien vaurioitumiseen ja kestävätkö tiet kasvavat rasitukset (Bakermans, 2016). Rasituksen 

vähentämiseksi on esitetty oletus, että letkassa ajavien rekkojen kannattaa ajaa muutama 

senttimetri tien normaalia ajokaistaa oikealla tai vasemmalla puolen, jotta tien pintaan 

kohdistuva rengaspaine jakaantuu tasaisemmin (Vos, 2018). Suomessa on aikaisemmin 

testattu ja verrattu 7-akselisen ja kahden peräkkäin ajavan 7-akselisen eli yhteensä 14-

akselisen ajoneuvoyhdistelmän aiheuttamaa tierasitusta eri tietyypeillä. Tulokset 

osoittavat, että rasituserot eivät ole merkittäviä paksupäällysteisellä tiellä (>200 mm) 

yhden päivän aikana tapahtuneella rasitusmäärällä. (Vuorimies et all., 2019) 

Semiautonomisen letkajonon aiheuttamien tierasitusten mittaamista on suunniteltu 

suoritettavan myös Ranskassa osana ENSEMBLE-projektia (ENSEMBLE, 2019). 

Yhdeksi projektin tavoitteeksi asetettiin mitata ja selvittää: 

5.2 semiautonomisen letka-ajamisen rasitusvaikutuksia tien rakenteisiin 

1.5.3 Polttoaineen kulutus 

Motiivi polttoaineen kulutusmittauksiin on usean aikaisemman tutkimuksen perusteella 

tehty oletus semiautonomisen letka-ajamisen positiivisesta vaikutuksesta polttoaineen 

kulutukseen. Letkajonossa polttoaineen säästöperuste on ensimmäisenä ajavan rekan 

perässä ajavien saama pienempi ilmanvastus. Letkassa ajamisen on mitattu hyödyntävän 

myös letkan ensimmäistä rekkaa, tosin vähemmän kuin perässä ajavia (mm. Bakerman, 

2016, van Ark ja muut, 2017) Ilmanvastuksen lisäksi polttoaineen kulutukseen vaikuttaa 

huomattava määrä muita tekijöitä, mm. ajotapa, kuormitus, ajoneuvo ja reitit (Braess & 

Seiffert, 2005; Dietsche et all, 2018; Sauna-aho et all, 2018). Platooning Finland -

projektissa tarkasteltiin kuljettajien ajotaitojen, rekkojen kokonaismassojen ja tien 

pinnanmuutosten vaikutusta polttoaineenkulutukseen letkan eri paikoissa. Suurin ero 

aikaisemmin suoritettuihin tutkimuksiin oli, että projektissa semiautonomiset letkajonot 

ajoivat muun liikenteen joukossa eri sääolosuhteissa, kun taas aikaisemmissa 

tutkimuslaitosten ja rekkojen valmistajien suorittamissa tutkimuksissa letkajonojen 

polttoaineen kulutusmittaukset on suoritettu pääasiassa eristetyillä alueilla ilman muuta 

liikennettä. 
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Tavoitteeksi asetettiin mitata ja selvittää: 

5.3 eri osatekijöiden vaikutuksia polttoaineen kulutukseen semiautonomisessa letka-

ajamisessa. 

Kaikkien kappaleissa 1.1. – 1.5. mainittujen osa-alueiden tulosten perusteella tavoitteena 

oli hahmotella alustavasti johtopäätökset semiautonomisen letka-ajamisen vaikutuksista 

liikennevirtojen tehokkuuteen ja ympäristöön sekä kuljettajan työhön ja vaatimuksiin. 

Lisäksi tavoitteena oli tarkastella taloudellisia vaikutuksia ja summata 

jatkokehitystarpeita infraan, ajotilanteisiin ja teknologiaan. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄ 

2.1 Tutkimusjärjestely 

Semiautonomiseen letka-ajamiseen liittyvä teknologia ja konsepti samoin kuin rekkojen 

kuljettajien ja kuljetussuunnittelijoiden koulutus projektin aikana (10/2018 – 11/2019) 

kattoi yhteensä yli 100 000 ajokilometriä. Pääosa tässä raportissa hyödynnetystä tiedosta 

kerättiin vuoden 2019 aikana suoritetuista erikseen suunnitelluista testiajoista, joissa 

kuljettajien vieressä istui erilliset havainnoitsijat. Testiajot suunniteltiin ja toteutettiin 

kolmen puoliperävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän semiautonomisina letka-ajoina 

normaalin liikenteen joukossa. Testiajojen suunnittelusta vastasi Ahola Transportin 

kuljetussuunnittelijat. Testiajot ajettiin Ahola Transportin Scanialta tilaamilla letka-ajo-

ominaisuuksilla varustetuilla ajoneuvoyhdistelmillä, joita ohjasi Ahola Transportin 

palkkaamat ja Scanian kouluttamat kuljettajat. Käytetyt ajoneuvoyhdistelmät ja niiden 

letka-ajo-ominaisuudet on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.4.  

Testiajot suoritettiin erilaisilla Suomalaisissa tietyypeillä (moottoritie, maantie, taajama-

alue) talvi- ja kesäolosuhteissa. Tarkemmat kuvaukset testiajojen tietyypeistä ja 

testipäivien olosuhteista on esitetty kappaleessa 2.2. 

Testiajojen yhteydessä kerättiin tietoa liitteessä 1 esitetyn tutkimussuunnitelman 

mukaisesti. Käytetyt tiedonkeräysmenetelmät on kuvattu kappaleessa 2.5. 

2.2 Testiajojen ajankohdat, ajoreitit ja vallinneet sääolosuhteet 

Testiajot ajettiin erilaisilla tietyypeillä (moottoritie, maantie, taajama-alue) Etelä- ja 

Pohjois-Suomessa muun liikenteen joukossa talvi- ja kesäolosuhteissa (Kuva. 1 ja 

Taulukko 1).  
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 Testiajojen reitit talviolosuhteissa (a) ja kesäolosuhteissa (b). (Kartat: Google 

Maps, 2019) 

Taulukko 1. Testiajojen tietyypit 

ID Ajopäivät  Moot-
toritie 
(km) 

Tien 
pinta 

Maan-
tie + 
taajama
-alue 
(km) 

Tien pinta Ilman 
lämpötila 
(oC) 

Sääolot 

1 21.3.2019 (Etelä-
Suomi, talviolosuhteet) 
Helsinki- 
Hämeenlinna- 
Naantali/Turku- 
Helsinki 

260 kuiva 160 kuiva/ 
märkä 

-2 - + 6 pilvinen 

2 29-30.3.2019 (Pohjois-
Suomi, talviolosuhteet) 

29.3.: Oulu-Muonio 

30.3.: Muonio-Oulu 

120 märkä 700 jäässä/ 
luminen/ 
märkä 

-6 - + 8 pilvinen 
(29.3.), 
räntäsade 
ja 
voimakas 
sivutuuli 
(30.3.) 

3 23-24.10.2019 (Etelä-
Suomi, kesäolosuhteet)  

23.10.: Porvoo-
Raasepori-Salo- 
Vuosaari-Porvoo 

24.10.: Porvoo-
Vaalimaa-Imatra- 
Porvoo 

620 kuiva/ 
märkä 

360 kuiva/ 
märkä 

+8 - + 12 pilvinen 

 Yhteensä (km): 1000  1220    
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Tarkemmat kuvaukset testiajoreiteistä on esitetty liitteestä 2. 

2.3 Testiajoihin osallistuneet henkilöt 

Testiajoihin osallistuivat rekkojen kuljettajat, rekoissa kuljettajan vieressä istuneet 

havainnoitsijat, Ahola Transportin tiloissa testiajot suunnitelleet sekä testiajojen 

etenemistä seuranneet kuljetussuunnittelijat sekä operatiivista johtoa.  

2.4 Testiajoissa käytetyt ajoneuvoyhdistelmät ja niiden 

semiautonomiset letka-ajo-ominaisuudet 

Automaattisten ajoneuvojen ja rekkojen automatiikan osuutta ajamisesta kuvataan 

yleisesti SAE-tasoilla 0-5. Kuvassa 2 on selitetty ihmisen ja ajoautomatiikan vastuita 

ajamisesta eri tasoilla.  

 

 Automaattisen ajamisen SAE-tasot 0-5 (SAE, 2018).  

Automaation tasoilla nollasta viiteen automaatiojärjestelmä suorittaa enenevässä määrin 

ajamiseen liittyviä tehtäviä. Alemmilla tasoilla 0-2 ajoneuvon kuljettaja vastaa täysin 
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ajamisesta. Tällöin automatiikka sisältää vain ajamista tukevia ominaisuuksia, joista osan 

voi halutessaan kytkeä pois päältä. Tasolla 3 automatiikka vastaa ajamisesta ei ihmisen 

tarvitse osallistua ajamiseen paitsi automatiikan niin ilmoittaessa. Taso 3 on merkittävä 

siksi, että siinä päävastuu ajamisesta on automaatiojärjestelmällä eikä ihmisellä. Tasolla 

4 ajaminen on täysin automaattista tietyissä tilanteissa ja ympäristöissä. Tasolla 5 

ajaminen on täysin automaattista kaikissa tilanteissa ja ympäristöissä. Tällöin 

ajoneuvossa ei tarvitse olla edes polkimia tai rattia. (Daimler 2019e, 2019f)  

Ajoneuvoissa voi olla eri SAE-tason toiminnallisuuksia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi 

silloin, kun etukäteen määritellyt olosuhteet täyttyvät. ODD (Operation Domain Design) 

on kuvaus siitä, missä (esimerkiksi tietyypit ja nopeudet) ja milloin (olosuhteet kuten 

päivä/yö, lämpötila jne.) toiminnallisuus on suunniteltu toimivan (ENSEMBLE, 2018b). 

Edellä mainittuja toiminnallisuuksia kutsutaan kokonaisuutena myös termillä kuljettajaa 

avustava järjestelmä (Adaptive Driver Assistance System, ADAS). Yhtenä esimerkkinä 

ADAS-järjestelmistä mainittakoon mukautuva keskinopeuden säädin (Adaptive Cruise 

Control, ACC) joka pyrkii pitämään ajoneuvon keskinopeuden mahdollisimman lähellä 

asetettua huomioiden kuitenkin mm. edessä ajavien muiden ajoneuvojen nopeudet. 

Suomen vaihtelevat olosuhteet ovat haasteellisia monille kuljettajaa avustaville 

toiminnallisuuksille, esimerkiksi talvella ajoradan reunaviivojen lumeen peittyminen 

kamerakuvaan perustuvalle kaista-avustimelle (Lane Keeping Assistant, LKA). 
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Testiajoihin osallistuneet rekat olivat Scania R500 puoliperävaunuyhdistelmiä (Kuva 3) 

 

 

 

 Scania R500 vetoautot ja puoliperävaunuyhdistelmät talvitestiajoissa 

vasemmalla (a) ja kesätestiajoissa oikealla (b) (Kuvat: Veikko Pekkala) 

Platooning Finland -projektin aikana käytössä olleiden Scanian vetoautojen 

semiautonomista letka-ajamista tukevien järjestelmien SAE taso on 1-2 ts. letka-ajamista 

tukevan teknologian vaiheessa 2 Kuvassa 4. Vetoautoissa on rekkojen välisen sekä 

rekkojen ja infrastruktuurin välisen kommunikoinnin mahdollistavaa V2V/V2X/V2I-

teknologiaa (kts. Willemsen, 2018; Car2Car, 2020; V2X wiki, 2020) asennettuna 

tiedonsiirron testausta varten. Rekkojen letka-ajamisen aikainen välimatka oli testiajoissa 

noin 2 sekuntia (60-80 km/h matkanopeudella noin 30-45 metriä). 

 

 Raskaan liikenteen letka-ajamista tukevan teknologian vaiheet. Julkaisematonta 

materiaalia Scania CV Ab:lta 

Kuvaukset mm. rekkojen testiajojen aikaisista massoista on esitetty liitteessä 3. 



24 

  

2.5 Käytetyt tiedonkeräysmenetelmät 

Projektin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava tieto kerättiin tietojärjestelmillä, 

havainnoinnilla, haastatteluin sekä pienimuotoisella kirjallisuusselvityksellä.  

2.5.1 Tietojärjestelmät 

Tietojärjestelmistä kerätty mittaustieto sisälsi: 

• Letka-ajomittauksiin liittyvät letkajonon ja yksittäisten rekkojen paikka-, ajoreitti-, 

ajettu matka-, ajo- ja lepoaika, kuorma- ja polttoaineenkulutustiedot, jotka kerättiin 

Attracs Oy:n järjestelmällä (Attracs Online transport management system) osittain 

rekkojen CAN-tiedonsiirtoväylää hyväksikäyttäen, 

• Kuljettajien hermostotilaa kuvaavan mittausdatan, joka kerättiin sykemittareilla 

testiajojen aikana, 

• Rekkojen stabiliteetti-mittausdatan, joka kerättiin Oulun yliopiston toimesta erillisiä 

rekkoihin asennettuja antureita hyödyntäen sekä 

• Tien rakennekerrosten rasitusmittausdatan, jotka kerättiin Muoniossa sijaitsevan 

Aurora-Älytien rakenteisiin sijoitettuja antureita hyödyntäen. 

Edellä mainitut mittausmenetelmät ja niiden avulla saadut tulokset on esitetty Liitteissä 

4-7.  

2.5.2 Havainnointi ja haastattelut 

Testiajojen aikana ja yhteydessä suoritettiin havainnointia ja haastatteluja. Rekoissa oli 

mukana erilliset havainnoitsijat, joiden tehtävänä oli sekä omien että kuljettajien 

havaintojen kirjaaminen. Testiajot suunnitelleet ja niiden etenemistä seuranneet 

kuljetussuunnittelijat kirjasivat omat havaintonsa. Testiajojen yhteydessä ja niiden 

jälkeen suoritettuihin haastatteluihin osallistuivat kuljettajat, tutkijat, 

kuljetussuunnittelijat sekä operatiivista johtoa. Kappaleessa 1 esitetyistä näkökulmista 

ohjaus- ja valvontanäkökulmiin kerättiin tietoa pääasiassa kuljetussuunnittelijoilta ja 

operatiiviselta johdolta. Muihin näkökulmiin kerättiin tietoa letka-ajamiseen 

osallistuneilta kuljettajilta sekä testiajoissa kuljettajan vieressä istuneilta 



25 

  

havainnoitsijoilta. Havainnoinnin ja haastattelujen pohjana käytettiin liitteessä 9 esitettyä 

havainnointi- ja haastattelupohjaa. Havainnoinnin ja haastattelujen tueksi testiajot 

videoitiin kuljettajan kojelaudalle asennetuilla videokameroilla ja haastattelut 

nauhoitettiin sanelulaitteilla Oulun yliopiston toimesta. 

2.5.3 Kirjallisuusselvitys 

Projektin alussa suoritettiin letka-ajamisen laaja-alaisen käyttöönoton mahdollistavan 

teknologian nykytilannetta kartoittava pienimuotoinen kirjallisuusselvitys. Toinen 

kirjallisuusselvitys tehtiin osana projektin muiden tulosten (mittaustulokset, tulokset 

haastatteluista ja havainnoinnista) analyysiä ja johtopäätösten kirjaamista.  
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3 TULOKSET 

Tulokset käsitellään seuraavaksi kappaleessa 1 esitetyssä järjestyksessä. 

3.1 Infrastruktuuri 

3.1.1 Suomen eri tietyyppien soveltuvuus semiautonomiseen letka-ajamiseen 

Suomen tieverkosto soveltui kohtalaisen hyvin raskaan liikenteen semiautonomiseen 

ajamiseen, erityisesti letkamuodostelmassa.  

Moottoritie 

Moottoritiellä (>=2+2 ajokaistaa) semiautonominen letka-ajaminen oli parhaimmillaan. 

Ajaminen sisälsi pitkiä matkoja ilman tarvetta pysähtyä tai vaihdella nopeutta. Muu 

liikenne ohitti letkajonon pääsääntöisesti ilman tarvetta ajaa letkajonon rekkojen väleihin.  

Maantie 

Maanteillä (kumpuileva ja mutkainen, 1+1 ajokaistaa) semiautonominen letka-ajaminen 

oli mahdollista ja toimivaa mutta kuitenkin moottoritietä haasteellisempaa. Tasaisesta 

moottoritiestä poiketen maantiellä muun liikenteen suorittamat letkan ohitukset 

tapahtuivat monesti yksi rekka kerrallaan. Lisäksi maaseutumaisella kumpuilevalla ja 

mutkaisella maantiellä raskaiden rekkojen välimatkat eivät pysyneet yhtä vakaina kuin 

moottoritiellä. 

Mitä alemman palvelutason maantielle mennään, sitä enemmän tien varrella on suoraan 

talojen pihoille johtavia risteyksiä. Tällöin paikalliset, hitaasti ajavat tiellä liikkujat voivat 

vaikeuttaa letkan matkanopeuden pitämistä tasaisena.  

Maanteillä ohituskaistallisen tieosuuden (2+1 ajokaistaa) havaittiin rauhoittavan 

tilanteita, joissa muun liikenteen ajonopeus erosi selvästi letkajonosta. Koska testit tehtiin 
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kolmen rekan letkoissa kaikissa tilanteissa, testiajoissa ei saatu mitattuja tuloksia siitä, 

kuinka monta rekkaa letkaan voisi sujuvan liikenteen näkökulmasta liittää. 

Taajama-alue 

Taajama-alueilla muu liikenne, liikennevaloristeykset, tasoristeykset ja kiertoliittymät 

vaikeuttivat semiautonomisen letka-ajamisen sujuvuutta. Muu liikenne ajoi letkan 

rekkojen väliin tilaisuuden tullen. Lisäksi muun liikenteen ajokäyttäytyminen heijastui 

myös letkan ajokäyttäytymiseen. Esimerkiksi letkan edellä ajavien autojen jarrutukset 

aiheuttivat jarrutustarpeita myös letkassa. 

Kiertoliittymät 

Muun liikenteen käyttäytyminen kiertoliittymissä aiheutti letkoille nopeuden laskua ja 

pysähtymistarpeita, jotka ajoittain johtivat hetkellisiin letkan hajoamisiin.  

Tehtyjen havaintojen ja haastattelujen perusteella letkajonon ja käynnissä olevan letka-

ajon osoittaminen muulle liikenteelle jollakin selkeästi ymmärrettävällä keinolla voisi 

helpottaa jonon huomioonottamista ja sitä kautta letkan kasassa pysymistä myös 

kiertoliittymissä. Kiertoliittymässä etuajo-oikeutetuilla muilla ajoneuvoilla olisi 

mahdollisuus antaa letkajonon mennä kokonaisuutena ohitse riippumatta etuajo-

oikeudesta. 

Liikennevalot 

Liikennevaloristeyksissä liikennevalojen ajoitukset eivät aina tukeneet kolmen rekan 

letkaa ja paikoin tämä aiheutti letkan hajoamisen hetkellisesti.  

Tehtyjen havaintojen ja haastattelujen perusteella liikennevalojen ”vihreän aallon” 

mahdollistaminen raskaan liikenteen letkajonoille sujuvoittaisi kokonaisuutena 

liikennettä taajama-alueilla. Erityisalueilla, kuten satama-alueilla, tavarakuljetuksella on 

ainakin paikoittain perusteltua olla etuajo-oikeus verrattuna muuhun liikenteeseen. 

Tekniikka letkojen tunnistamiseen on olemassa, joten sen käyttöä suositellaan 
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kokeiltavaksi ainakin tärkeimmillä tavarankuljetusreiteillä, kuten Suomen pääsatamissa. 

Myös V2V/V2X/V2I-teknologian odotetaan helpottavan toteutuksia tulevaisuudessa. 

3.1.2 Semiautonomisten letkojen muodostamista tukevat järjestelyt 

Testiajojen aikana suoritetut letkan muodostamiskokeet (kts. Liite 8) osoittivat, että edellä 

tasaisella nopeudella ajavan raskaan semiautonomisen letkajonon saavuttamiseen kulunut 

aika oli suoraan verrannollinen letkan perään liittyvän rekan lähtönopeuteen. Tulosten 

perusteella pysähdyksistä lähteneen rekan liittymisaika oli useita minuutteja. 

Käytännössä letkojen on tiukkojen aikataulupaineiden alaisena ja liikenteen sujuvuuden 

takia vaikeaa hidastaa ja odottaa yksittäisiä letkoihin liittymistä haluavia rekkoja matkan 

varrella.  

Moottoritie 

Moottoritiellä toimivimmat liittymispaikat olivat selkeiden kiihdytyskaistallisten 

ramppien päässä sijaitsevat levähdysalueet (Kuva 5a). Mitä pitemmät kiihdytyskaistat 

ovat, sitä paremmin ne tukevat semiautonomista letka-ajamista. Muita asioita, jotka 

kannattaa ottaa huomioon arvioitaessa levähdysalueiden soveltuvuutta letkoihin 

liittymiseen, on mm. levähdysalueen käyttöaste. Levähdysalueiden lisäksi potentiaalisia 

liittymispaikkoja ovat moottoritien varressa olevat joukkoliikenteelle varatut kaistat. 

Nykyisellä lainsäädännöllä näitä kaistoja ei kuitenkaan voi käyttää tähän tarkoitukseen. 

Maantie 

Maanteiden osalta teiden varressa olevat levähdysalueet (Kuva 5b) todettiin soveltuvan 

parhaiten semiautonomisen letkan liittymispaikaksi. Maantiellä levähdyspaikkojen 

yhteydessä ei ole erillisiä kiihdytyskaistoja, joten liittyminen on hitaampi prosessi kuin 

moottoritiellä. Sama koskee myös linja-autolevikkeitä, joiden toinen ongelma on 

levikkeiden pituus ja leveys. Levikkeelle mahtuu vain yksi rekka kerrallaan ja siksi niiden 

käyttö voi vaatia kaikkien rekkojen nopeuden hetkellistä hiljentämistä tai pysähtymistä 

ajokaistalle.  
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 Mahdollisia letkan muodostamisalueita (a) Etelä-Suomessa (moottoritie) ja (b) 

Pohjois-Suomessa (maantie) (Kartat: Google Maps, 2019) 

Taajama-alue 

Semiautonomisen letkan muodostamisen tai liittymisen näkökulmasta taajamatien 

varrella ei löytynyt selkeitä, helposti saavutettavia odotusalueita, joihin useampi rekka 

olisi voinut pysähtyä samaan aikaan. Taajama-alueella potentiaalisimmat paikat ovat 

suuremmat pysäköintialueet esimerkiksi huoltoasemien ja kauppojen yhteydessä. Nämä 

alueet kuitenkin saattavat olla useamman risteyksen päässä päätiestä.  

 

Testiajojen aikana tehtyjen havaintojen ja kuljettajien haastattelujen perusteella sekä 

semiautonomisen letkajonon muodostaminen matkan alkupisteessä, että rekkojen 

letkajonoon suunniteltu liittyminen matkan varrella olisi parasta tehdä siihen soveltuvilla 

alueilla joko koko letkan ollessa pysähtyneenä tai ajaessa ryömintänopeudella. Ah-hoc 

letkat voidaan muodostaa myös vauhdissa. Liittymistä varten tarvitaan yksinkertaisia ja 

selkeitä odotus- ja liittymisalueita, joiden käytännön toimivuus pitää todentaa 

testaamalla. 
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3.1.3 Tiemerkintöjen tarve 

Semiautonomisten letkojen osalta vaatimukset tiemerkintöjen suhteen eivät ole niin 

ehdottomia kuin autonomisilla ajoneuvoilla. Semiautonomisissa rekkajonossa on 

ihminen (ainakin ensimmäisessä rekassa) kuljettajana vastaamassa ohjauksesta. 

Semiautonomiset rekat seuraavat toisiaan sensoridataa (tutka, kamera) ja jatkossa myös 

V2V/V2X/V2I -kommunikointia hyödyntäen. Testiajojen kokemusten perusteella 

tiemerkintöihin liittyviä ehdottomia tarpeita ei semiautonomisten letkojen osalta havaittu. 

3.1.4 Letka-ajamisen osoittavien liikennemerkkien tai muiden indikaattoreiden 

tarve 

Testiajoissa muuta liikennettä ei erikseen tiedotettu semiautonomisesta letkasta. Tästä 

syystä muu liikenne kohteli letkajonoa kuin muuta normaalia liikennettä.  

Haastattelujen perusteella V2V/V2I/V2X-teknologian odotetaan mahdollistavan 

semiautonomisessa letkassa ajavien rekkojen lyhyemmät ajovälit. Vaikka muutoksen 

odotetaan vähentävän rekkojen väleihin ajamista, lienee hyvä olla jokin merkki, joka 

osoittaa muulle liikenteelle letka-ajamisen olevan käynnissä. Merkki helpottaisi jonon 

huomioonottamista ja sitä kautta letkan kasassa pysymistä. Aktiivisen letka-ajamisen 

osoittava merkki olisi suositeltavaa tulla ajoneuvovaatimukseksi tulevaisuudessa. 

Projektissa ei otettu kantaa merkin tekniseen ratkaisuun. Kyseinen merkki pitäisi pystyä 

toteuttamaan myös jo käytössä olevaan perävaunukalustoon, sillä perävaunukalusto ei 

uudistu samaa tahtia kuin vetoautokalusto.  

3.2 Ajotilanteet ja sääolosuhteet 

3.2.1 Sääolosuhteiden vaikutus 

Semiautonominen letka-ajaminen oli testien mukaan mahdollista Suomessa kaikkina 

vuodenaikoina, tosin talviaika asetti ajamiselle haasteita. Märkä lumi ja räntä aiheutti 

haasteita lämmittämättömien kameroiden ja tutkien toimivuuteen. Kuljettajat kokivat tien 

liukkauden vaikutuksen ajamisen turvallisuuteen eri tavalla, eli tien liukkaus oli 

kuljettajille subjektiivinen näkemys (kuva 6). 



31 

  

 

 (a) Rännän ja jään yhteisvaikutuksen aiheuttamia haittoja sensoreille; (b) 

Sääolosuhteet maantiellä testiajojen aikana Pohjois-Suomessa 29.3.2019 (Kuvat: 

Veikko Pekkala) 

Testiajojen perusteella rekoissa käytettävien sensoreiden (mm. kamera, tutka) 

toimintavarmuus Suomen sääoloissa vaatii vähintäänkin niiden lämmitystoimintoa. 

3.2.2 tien pinnanvaihteluiden (tasainen/kumpuileva, suora/mutkainen tie) vaikutus 

Tien pinnanvaihtelut vaikuttivat kuljettajien kokeman turvallisuuden tunteen (kts. kpl 

3.3.1) lisäksi letka-ajamisen sujuvuuteen yhdistettynä rekkojen suuriin kokonaispainoihin 

ja rekkojen painoeroihin. Semiautonomisessa letkassa ajavien rekkojen suuri 

kokonaispaino aiheutti testiajoissa tilanteita, jotka eivät toteudu kevyemmillä 

ajoneuvoilla. Tällaisia tilanteita olivat mm. letkan kaikkien rekkojen ajonopeuden 

vähentämisen ja lisäämisen ennakoiminen risteyksissä ja kiertoliittymissä, jotta letkan 

rekkojen välimatkat pysyisivät mahdollisimman vakiona. Rekkojen painoerojen vaikutus 

näkyi selvästi mäkisellä tiellä ja johti välimatkojen ja nopeuksien vaihteluihin. 

Semiautonomista ajamista tukevan teknologian kehittymisen (mm. V2V/V2XV2I) 

odotetaan mahdollistavan rekkojen lyhyemmät ja helpommin vakaana pidettävät 

välimatkat ja kuljettajien ajotilanteisiin liittyvän tehokkaamman kommunikoinnin sekä 

lisäävän kuljettajien kokemaa turvallisuuden tunnetta ja luottamusta automatiikkaan. 
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3.2.3 Muun liikenteen käyttäytymisen vaikutus 

Testiajoissa muuta liikennettä ei informoitu semiautonomisesta letkasta. Tämän takia 

muu liikenne kohteli letkajonoa kuin muuta normaalia liikennettä.  

Ajotilanteet, joissa muu liikenne vaikeutti letkan kasassa pysymistä, olivat pääasiassa 

letkajonon rekkojen väliin ja välistä (cut-in, cut-out) ajaminen. Tällaisia tilanteita tapahtui 

matalammilla ajonopeuksilla taaja-alueilla risteyksissä ja kiertoliittymissä sekä 

suuremmilla ajonopeuksilla moottoriteillä, jossa tapahtui erityisesti rekkojen välistä 

ajamista (cut-through) poistuttaessa viimeisellä hetkellä moottoritieltä. Sama ilmiö on 

todettu myös muissa aikaisemmissa tutkimuksissa (esimerkiksi Vos, 2018, s. 64).  

Semiautonomisen letkan ja muun liikenteen kanssakäymisen odotetaan selkeytyvän 

uuden teknologian (V2V/V2X/V2I) mahdollistaessa letkan rekkojen lyhyemmät 

etäisyydet. Tällöin rekkojen väliin ajamisen tarpeen odotetaan vähenevän. Letkan 

lyhyempien etäisyyksien vaikutus muun liikenteen käyttäytymiseen huomattiin myös 

testiajojen yhteydessä. Myös jonkinlaisella selkeällä semiautonomista letka-ajamista 

osoittavalla merkillä voi olla letkan väliin ajamista vähentävä vaikutus (kts. Suositus 4). 

3.3 Kuljettajan näkökulma 

3.3.1 Kuljettajatehtävät (vaatimukset, vastuut, mahdollisuudet) ja sopeutuminen 

eri liikennetilanteissa ja sääolosuhteissa semiautonomisen letkajonon eri 

paikoilla 

Testiajojen perusteella semiautonomisessa letkajonossa letkan ensimmäisenä ajava 

kuljettaja tekee valinnat ajonopeudesta, ajoreitistä ja ajolinjasta koko letkan puolesta. 

Letkassa ajavien kuljettajien kokemus ja käsitys turvallisuudesta ovat subjektiivisia ja 

vaihtelevat henkilöittäin. Ajotilanteet, jotka yksi kuljettaja kokee normaaliksi tilanteeksi, 

voi toinen kuljettaja kokea epänormaaliksi ja haluta toimia tilanteissa eri tavalla kuin 

muut letkassa ajavat kuljettajat. Semiautonomisessa letka-ajamisessa kuljettajat voivat 

koska hyvänsä tehdä päätöksen irtautua letkasta. Kuljettajien letka-ajamisen aikana 

kokeman turvallisuuskäsityksen odotetaan paranevan kehittyvän teknologian tuomien 

parannusten ja kuljettajien kokemuksien karttuessa. Automaatiojärjestelmään 
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luottaminen ei kuitenkaan saa johtaa epärealistiseen turvallisuuden tunteeseen ja sitä 

kautta mahdollisesti liialliseen riskinottoon ajotilanteissa. 

Kuljettajien haastattelujen perusteella letkan ensimmäisenä ajanut kuljettaja tunsi 

vastuuta koko letkasta. Hän otti huomioon koko letkan pituuden letka-ajamisen aikana ja 

ennakoi, miten muu liikenne reagoi koko letkan liikkeisiin. Ensimmäisenä ajanut 

kuljettaja halusi pitää muut letkan kuljettajat tietoisina ajotilanteista. Tämä yhteistyömalli 

koettiin positiivisena perässä ajavien kuljettajien keskuudessa. Toisaalta, letkan 

ensimmäisenä ajavan kuljettajan vastuun tunteen lisääntyminen voi aiheuttaa hänelle 

henkisen työkuorman lisääntymistä verrattuna yksin ajamiseen. 

Semiautonomisessa letkassa toisena ja kolmantena ajavat kuljettajat lähinnä seurasivat 

rekkojen välisten etäisyyksien muutoksia. Kuljettajat olivat sitä mieltä, että toisena ja 

kolmantena ajavan kuljettajan henkinen työkuorma oli semiautonomisessa letka-ajossa 

pienempi kuin jos he olisivat ajaneet yksin. 

Testiajoissa semiautonomisen letkan rekkojen välinen etäisyys oli noin 2 sekuntia, mikä 

tarkoittaa ajonopeuksilla 60-80 km/h noin 30-45 metriä. Kokeneiden kuljettajien mielestä 

optimi rekkojen etäisyys moottoritiellä (>=2+2 ajokaistaa) olisi 1 sekunti, mikä tarkoittaa 

ajonopeudella 60-80 km/h noin 15-22 metriä. Kuljettajien mielestä tätä lyhyemmät 

etäisyydet laskisivat turvallisuuden tunnetta ja todennäköisesti nostaisivat kaikkien 

kuljettajien henkistä työkuormaa. Perusteluina mainittiin, että ensimmäisen rekan takana 

ajavilla kuljettajilla on lyhyen etäisyyden takia rajoittuneempi näkyvyys ja tietoisuus 

ympäristön tapahtumista ja ajotilanteista. Lisäksi kuljettajien mieltä painaa tietoisuus 

siitä, että poikkeus- ja hätätilanteissa heillä on vähemmän reagointiaikaa käytettävissä.  

Koska kuljettajien kokema turvallisuuden tunne letka-ajossa vaihtelee kuljettajittain ja 

tunne on suoraan verrannollinen mm. ajonopeuteen ja rekkojen väliseen etäisyyteen, voisi 

letkan vetäjä neuvotella kuljettajien kanssa heille sopivasta etäisyydestä. Tällöin rekkojen 

etäisyydet eivät välttämättä olekaan vakioita vaan säädettävissä. Tällöin kaikki letkaan 

osallistuneet kuljettajat kokisivat riittävää turvallisuuden tunnetta, joka on taas 

verrannollinen kuljettajan kokemaan henkiseen kuormaan ja sitä kautta stressin määrään. 

Esimerkiksi mäkisellä ja mutkaisella maantiellä (1+1 ajokaistaa) rekkojen etäisyyden 
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pitäisi kuljettajien mielestä olla joustava ottaen huomioon maastonmuutosten lisäksi 

ajonopeuden.  

Semiautonomisen letka-ajon aikana viiveetön kommunikointikanava kuljettajien kesken 

todettiin välttämättömäksi. Kommunikointiin on jo olemassa useita teknisiä ratkaisuja 

kuten esimerkiksi push-to-talk -sovellukset mutta tulevaisuudessa rekkojen 

ajoetäisyyksien pienentyessä pelkkään puheeseen rajoittunut kommunikointi ei riitä. 

Tulevaisuudessa yleistyvät entistä paremmat tavat jakaa tietoa semiautonomisessa 

letkassa ajavien kuljettajien välillä, esimerkiksi reaaliaikainen videokuva ensimmäisen 

rekan edessä olevasta tilanteesta (Hammond, 2019). 

Kuljettajat kokivat kuljettajaa avustavan teknologian semiautonomisessa letka-

ajamisessa positiivisena ja odottavat teknologian kehittymisen lisäävän turvallisuutta 

tulevaisuudessa. Samankaltaisia tuloksia odotetaan myös muista tutkimuksista (mm. 

HelmUK, 2019). Semiautonominen letka-ajaminen mahdollistaa kuljettajien roolin ja 

työprofiilin muuttumisen ja myös tämä koettiin positiivisena asiana kuljettajien 

keskuudessa. Toisaalta teknisempi ja vuorovaikutteisempi, toisaalta letkassa 

ensimmäisen rekan perässä ajavien kuljettajien vähemmän henkistä työkuormaa vaativa 

työ voi houkutella uusia kuljettajia alalle ja tämä voi tuoda helpotusta kuljettajapulaan 

tulevaisuudessa.  

Semiautonomisten ajoneuvoyhdistelmien kuljettajilla pitää olla halu ja kyky hyödyntää 

letka ajamista mahdollistavia järjestelmiä ja tehdä yhteistyötä letkan muiden kuljettajien 

kanssa. Kuljettajien nykyiset työprofiilivaatimukset pysyvät tulevaisuudessakin tärkeinä, 

vaikka rekan ohjaamisen osuus tulevaisuudessa vähenisikin kuljettajien toimenkuvassa. 

Semiautonomisessa letka-ajamisessa kuljettajat olivat SAE 1 ja 2 tasojen mukaisesti 

täysin vastuussa rekan ohjauksesta ja turvallisuudesta. Kuljettajan pitää pystyä nopeasti 

siirtymään passiivisemmasta, ajamista avustavien järjestelmien mahdollistamasta 

ajamisesta aktiiviseen ohjaamiseen. Lisäksi riippumatta ajoneuvoyhdistelmän ajamisen 

automaatiotasosta, liikennetilanteesta, sääolosuhteista tai yhdistelmän sijainnista 

letkajonossa, joku ihminen on nyt ja tulevaisuudessa vastuussa rekan kuormasta, painosta 

ja kuorman sidonnasta. Lisäksi kuljettajien pitäisi haluta toimia yhteistyössä muiden 

letkassa ajavien kuljettajien kanssa, vaikka he olisivatkin eri yrityksistä tai jopa eri maista. 
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Oleellista on myös, että kuljettajat oppivat luottamaan letka-ajamisen mahdollistaviin 

automaatiojärjestelmiin. (Vos, 2018, DB Schenker, 2019)  

Haastattelujen perusteella odotetaan kuljettajien lisäksi koko kuljetusalan toimijoiden 

toimenkuvien muuttuvan tulevaisuudessa. Tämä muutos tulee vaatimaan tekijöiden 

koulutusta mm. kuljetussuunnittelijoille ja kuljettajille, joille ehdotettiin letka-ajamisen 

teoriakoulutusta direktiivipäivien yhteydessä. 

3.3.2 Kuljettajan väsymiseen ja palautumiseen kohdistuvat vaikutukset sekä niiden 

jatkotutkimustarpeet 

Semiautonomisen letkan ensimmäisen rekan kuljettajan letkan kokonaisvastuu voi lisätä 

kuljettajan kokemaa työkuormaa verrattuna yksin ajamiseen. Toisaalta letkassa 

ensimmäisen rekan perässä ajavat kuljettajat kokivat työkuormansa pienemmäksi kuin 

yksin ajettaessa. Testiajojen aikana esimerkki tilanteesta, jossa kuljettajat kertoivan 

kokeneensa selvän stressitason laskun, oli ajonopeuden sopeuttaminen 5 km/h 

alhaisemmaksi mutkaisella ja kumpuilevalla maantieosuudella.   

Projektissa mitattiin kuljettajien stressiä kokeiluluonteisesti sykkeen (HR) ja sykevälin 

(RR) variaation avulla (kts. Liite 4). Mittaustulokset osoittautuivat kuitenkin liian 

suppeiksi johtopäätösten tekemiseen. Mittauskokemusten perusteella voidaan todeta, että 

kuljettajien väsymiseen ja palautumiseen liittyvä laajamittaisempi tutkinta ja tulkinta 

edellyttäisi erillistä tutkimusta, jossa keskityttäisiin aineiston määrään ja mittauksiin 

sitoutumiseen.  

3.3.3 Työaikalainsäädännön muutostarpeet 

Nykyinen työaikalainsäädäntö ei toistaiseksi salli letka-ajamisen tarjoamien 

mahdollisuuksien täysimittaisempaa hyödyntämistä. Perusteluna työaikalainsäädäntöön 

liittyvien muutostarpeisiin on mahdollinen semiautonomisen letka-ajamisen muutokset 

letkan eri paikoissa ajavien kuljettajien vastuisiin sekä työn vaativuuteen ja 

rasittavuuteen. Testiajot indikoivat 1) letkan ensimmäinen kuljettaja ei kokenut henkisen 

työkuormansa vähentyneen ja 2) letkan ensimmäisen rekan perässä ajavien rekkojen 

kuljettajat kokivat henkisen työkuormansa vähentyneen verrattuna yksin ajamiseen. Jos 
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ensimmäisen rekan perässä ajavien kuljettajien voidaan katsoa lähinnä seuraavan 

automaattiohjausta ja pystyvän tekemään samanaikaisesti muita kuin itse ajamiseen 

liittyviä töitä, voidaanko työn tulkita olevan muuta työtä kuin rekan ajamista? Tällöin 

päästään kysymykseen, onko tällainen työaika ajoaikaa SAE tasoilla 3 ja 4? Jos 

ensimmäisen rekan perässä seuraavien kuljettajien letkassa käyttämä työaika todetaan 

olevan muuta kuin ajoaikaa, voidaan letkassa ensimmäisenä ajavaa kuljettajaa tai rekkaa 

vaihtamalla pidentää huomattavasti letkan yhteistä etenemistä. Asia vaatii kuitenkin vielä 

lisätutkimuksia (kts. Suositus 6).  

Nykyinen työaikalainsäädäntö aiheuttaa sen, että letka-ajamisen laajemmalla 

käyttöönotolla ei pystytä saavuttamaan työajan säästöjä, joten semiautonomisen letka-

ajamisen hyödyt rajoittuvat polttoaineen säästämiseen ja toimintatapojen kehittämiseen 

tulevia tarpeita varten.  

3.4 Ohjaus ja valvonta 

3.4.1 Nykyisen raskaan liikenteen ohjauksen ja valvonnan muutostarpeet 

Reaaliaikaisen kuljetusten suunnittelun ja valvonnan merkitys korostuu, jos siirretään 

painopistettä yksittäisistä rekoista niistä muodostettavien letkajonojen tehokkaaseen 

hyödyntämiseen. Letka-ajon maksimaalinen hyödyntäminen ei kaikissa tilanteissa 

onnistu pelkällä kuljetusmatkojen etukäteissuunnittelulla vaan edellyttää reaaliaikaiset 

kuljetusten suunnittelujärjestelmät sekä toimintatapoja, joissa reaaliaikaisuutta voi 

hyödyntää.  

Letka-ajon hallintaan liittyvät tarpeet kohdistuvat myös tavaravirtojen hallintaan ja 

kuljetussuunnitteluun tarkoitettuihin järjestelmiin, joilla toteutetaan operatiivista ohjausta 

ja valvontaa. Merkittävimpiä reaaliaikaisen kuljetusten suunnittelujärjestelmän 

ominaisuuksia ovat toisaalta letka-ajamisen mahdollisuuksien löytäminen ja toisaalta 

letka-ajon tuottamien hyötyjen mittaaminen, jotta hyötyjä voitaisiin jakaa toimijoiden 

kesken.  
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Nykyisellä tekniikan tasolla semiautonomisen letka-ajamisen hallinta ei ole vielä 

vähentänyt kuljetussuunnittelijoiden työtä. Kuljetusten ohjausjärjestelmätyökalut ja 

ohjausprosessi on päivitettävä vastaamaan letka-ajamisen tarpeita. Ohjauskeskuksessa 

tapahtuva valvonta helpottuu aiempaa automaattisemmilla valvontanäkymillä ja 

toimenpide-ehdotuksilla. Reaaliaikaisen tiedon perusteella ohjauskeskus voi reagoida 

letkojen edetessä letka-ajamisen sujuvuuteen vaikuttaviin tilanteisiin, kuten ruuhkiin, 

tietyömaihin ja vaativat sääolosuhteisiin. Letkan rekkoihin voidaan jakaa reaaliaikaista 

tietoa ohjauskeskuksen lisäksi myös muista lähteistä V2V/V2I/V2X –teknologian 

kehittyessä. 

Kuljetussuunnittelijoilla pitää olla tieto letkojen muodostamisen kannalta kriittisistä 

paikoista kuten odotusalueista. Esimerkkinä tällaisesta palvelusta on Ruotsin 

viranomaisten liikennetietopalvelu ”trafikinformation tjänst” (Trafikverket, 2019). Tieto 

odotuspaikoista ja niiden sijainnista pitää olla viranomaissektorin (Suomessa 

Väyläviraston) hallussa ja tämän tiedon hyödyntäminen olisi syytä jalkauttaa 

kuljetussuunnittelijoiden ja kuljettajien käyttöön. Odotusalueiden paikkatiedon (ja 

mahdollisesti myös käyttöastetiedon) voisi esimerkiksi Väylävirasto tai Traffic 

Management Finland tuottaa samalla tavalla kuin ne tarjoavat tänä päivänä muutakin 

liikenteen ohjauksen ja valvonnan kannalta oleellista tietoa, kuten sää-, keli-, tietyömaa- 

ja onnettomuustietoa.  

Kuljetusprosessin osalta asiakkaiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. 

Nykyisellään on vielä tehokkainta lähteä liikkeelle yhdestä paikasta mutta letka-ajamisen 

yleistymisen myötä tilanne muuttuu. Letka-ajamista hyödyntävä kuljetusketju pitää saada 

toimimaan tehokkaasti ilman osaoptimointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

rekkojen lastaaminen toteutetaan kerralla kaikkien letkan rekkojen osalta eikä siten, että 

jotakin letkan rekoista joudutaan lastaamaan erillisellä työvuorolla, jolloin muut letkan 

rekat joutuvat odottamaan yhtä jäsentään. Kuljetusketjun prosessien osaoptimointia voi 

vähentää esimerkiksi ottamalla käyttöön koko kuljetusketjun huomioiva Fourth Party 

Logistics -malli (4PL) (Logistics Glossary, 2019). 

Toimijoiden käyttämien ohjaus- ja valvontajärjestelmien olisi syytä hyödyntää yhteisiä 

kommunikaatiokanavia, joilla pystytään tarjoamaan keinoja etsiä letka-ajamisen 
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mahdollisuuksia ja halutessaan myös hyödyntämään niitä. Käytännössä tämä tarkoittaa 

rajapintoja ja helppokäyttöisiä sovelluksia. 

Semiautonomisen letka-ajamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen kuljetussuunnittelijoilla 

olisi hyvä olla näkymä, joka kertoo potentiaalisten letkaan liittyvien kuljettajien 

ajotapaindeksiä, rekan kokonaispainoa ja reititystä. Näiden tietojen perusteella 

kuljetussuunnittelijat voivat luoda optimaalisia letkakokoonpanoja. Suurin 

kokonaissäästö saavutetaan, kun letkaa vetävän rekan kuljettaja omaa taloudellisimman 

ajotavan ja hänellä on letkan raskain ajoneuvoyhdistelmä. Tällöin letka pysyy hyvin 

kasassa ja tuottaa kaikkien rekkojen osalta eniten polttoainesäästöä. Järjestelmissä on 

kuitenkin huomioitava, että todennäköisesti viimeinen valintamahdollisuus mm. 

letkajonon valinnasta on säilytettävä kuljettajalla.  

Polttoaineen kulutussäästö on ensi vaiheessa tärkeimpiä perusteluja letka-ajamisen 

käytölle. Jotta polttoaineen kulutussäästöstä saatava hyöty voidaan jakaa letka-ajamiseen 

osallistuville, pitää polttoaineen säästö pystyä ensin mittaamaan. Tämä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi ajoneuvon valmistajien merkkikohtaisilla telematiikkalaitteilla, ajoneuvoihin 

jälkiasennetuilla merkkiriippumattomilla telematiikkalaitteilla tai aineiston kertyessä 

laskennallisilla tiedoilla. Koeajoissa tehtiin myös havainto, että letka-ajamisen laajempi 

käyttöönotto voi edellyttää jonkinlaisen kompensaatiojärjestelmän rakentamista, jossa 

toimijoiden tasavertaisuutta toteutetaan hyötyjä jakamalla pisteinä, euroina tai muuna 

kompensointitapana. 

Letka-ajamista tukevat uudet ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä kuljetusprosessin 

muutokset johtavat kuljetusalalla työskentelevien henkilöiden toimenkuvien 

muuttumiseen. Nämä uudet tarpeet edellyttävät kouluttamista niin kuljettajien kuin 

kuljetussuunnittelijoiden osalta. Kuljettajille tämä voisi sisältyä direktiivikoulutukseen. 

3.4.2 Yksityissektorin ja mahdollisesti viranomaissektorin vastuut ja niiden 

yhteensovittaminen 

Edellisessä kappaleessa kuvattiin yksityissektorin näkökulmasta yksittäisten rekkojen ja 

letkajonojen ohjaus ja valvonta. Viranomaissektorin näkökulmasta tieliikenteen 

pääasiassa pääväylien vaihtuvan ohjauksen valtakunnallisesti yhtenäinen toiminta kattaa 
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mm. tienvarsitiedotuksen, kelivaroitukset, ruuhkavaroitukset, vaihtuvat 

nopeusrajoitukset ja kaistaohjauksen (Liikennevirasto, 2017). Yksityis- ja 

viranomaissektorin vastuut tulevaisuudessa letkajonojen ohjauksessa ja myös 

valvonnassa menevät osittain päällekkäin, joten toimintojen yhteensovittamisen tarve on 

ilmeinen. Esimerkiksi mahdollisten letkajonojen väliaikaista purkamista vaativien 

rajoitteiden määrittäminen ja osoittaminen rekoille ja kuljetusyrityksille edellyttää koko 

prosessin vastuiden sopimista ennen kuin letka-ajaminen yleistyy nykyisestä. Mahdollisia 

rajoitteita tiellä voivat olla mm. ruuhka, tietyö, päästörajoitukset tai muu poikkeustilanne 

kuten liikenneonnettomuus, huonot sääolosuhteet, heikko tien kantokyky tiellä tai sillalla, 

pitkä tunneli jne. 

3.5 Muut näkökulmat 

3.5.1 Semiautonomisen letkan yhdistelmien stabiliteetti 

Stabiliteettimittaukset (kts. Liite 6) osoittivat, ettei odotusten mukaisesti letka-ajamisessa 

testiajoissa käytettyjen puoliperävaunuyhdistelmien osalta ollut ongelmia. Testiajot eivät 

sisältäneet liikenneturvallisuuteen liittyviä poikkeustilanteita kuten äkkijarrutus ja 

yllättävä väistöliike. 

3.5.2 Semiautonomisen letkan rasitus tien rakenteisiin 

Talviolosuhteissa suoritettujen tien rasitusmittaukset Muonion Aurora-koetiellä (kts. 

Liite 7) jätettiin analysoimatta mittaustulosten luotettavuusongelmien takia. Tien 

rasitusmittauksien luotettavuutta alensi tien vahva rakenne ja sensoreihin ulottunut tien 

rakenteiden jäätyminen. Kokemuksen perusteella jatkotutkimuskohteeksi ehdotetaan 

erillisiä semiautonomisen letkajonon aiheuttamien tien rasitusmittauksia. Mittauksilla on 

mahdollista osoittaa paikkansa pitävyys oletukselle, että letkassa ajavien rekkojen 

kannattaa ajaa muutama senttimetri tien normaalia ajokaistaa oikealla tai vasemmalla 

puolen. Tällöin tien pintaan kohdistuva rengaspaine jakaantuu tasaisemmin, jonka 

seurauksena tien odotetaan kestävän pidempään. (Vos, 2018)  
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3.5.3 Eri osatekijöiden vaikutukset polttoaineenkulutukseen 

Rekkojen polttoaineenkulusta mitattiin testiajojen aikana (kts. Liite 5). Tavoitteena oli 

selvittää kuljettajien ajotaitojen, rekkojen kokonaismassojen ja tien pinnanmuutosten 

vaikutus semiautonomisen letkan eri paikoissa ajavien rekkojen polttoaineenkulutukseen.  

Aikaisempien tutkimusten perusteella oletuksena oli, että kolmen ja kahden rekan 

muodostamassa semiautonomisessa letkajonossa ensimmäisenä ajavan rekan perässä 

ajavien rekkojen polttoaineenkulutus on pienempi kuin ensimmäisenä ajavan rekan. 

Testiajojen tulosten perusteella kolmen rekan muodostamassa semiautonomisessa 

letkassa toisena ja kolmantena ajavat rekat saavuttivat pääsääntöisesti suuremman 

polttoainesäästön kuin ensimmäisenä ajava. Tulos oli odotettavissa mm. koska 

ensimmäisenä ajava rekka halkoo otsapinta-alallaan ilmaa koko letkalle.  

Polttoaineen kulutusmittauksissa saatiin muutama poikkeava tulos, joista osaan tulkittiin 

vaikuttava rekkojen kokonaismassojen erot ja kuljettajien kokemus- ja taitoerot. 

Johtopäätöksenä todettiin, että letka-ajamisen mahdollistaa polttoaineen säästön ja letka-

ajamisesta saatava hyöty on riippuvainen rekan sijainnista letkassa ja letkaa vetävän 

kuljettajan taitotasosta ja ajoprofiilista. 

Testiajojen tulosten perusteella voi myös päätellä, että koko letkalle suurimmat 

polttoainesäästöt saavutetaan pinnanmuodoiltaan tasaisella moottoritiellä silloin kun 

letkan ensimmäisenä ajaa ajotaidoiltaan kokenut kuljettaja, jonka rekan teho/paino -suhde 

on letkan huonoin (käytännössä kokonaismassaltaan suurin). Semiautonomisessa letkassa 

ensimmäisen rekan perässä ajavien rekkojen ajotapa mukailee pitkälle ensimmäisenä 

ajavan kuljettajan ajotapaa. Kokenut kuljettaja osaa ajaa ekologisesti ja ennakoivalla 

ajotavalla ottaa koko perässään ajavan letkan huomioon, jolloin ajotapa kertautuu koko 

letkalle. Erityisesti tämä korostuu pysähdys-, jarrutus-, kiihdytys- ja väistötilanteissa. 

Lisäksi mm. maaston tasaisuus helpottaa semiautonomisen letkan välimatkojen pitämistä 

tasaisena. 
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4 YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUSTARPEET 

4.1 Yhteenveto 

Taulukossa 2 on koottu yhteenveto projektin tärkeimmistä havainnoista ja suosituksista. 

Taulukko 2. Tärkeimmät havainnot ja suositukset 

Asia Havainnot + suositukset 

INFRASTRUKTUURI  

Tietyyppien 

(moottoritie, maantie, 

taajamatie) 

soveltuvuus 

semiautonomiseen 

letka-ajamiseen 

Moottoritie soveltuu parhaiten semiautonomiseen letka-ajamiseen. 

Maantiellä ja taajamissa (esim. liikennevalot ja väistämisvelvoitteiset 

kiertoliittymät) kuljettajilta vaaditaan aktiivisempaa osallistumista 

ohjaamiseen.  

 

Aktiivisen letkajonon osoittava merkki voisi helpottaa tilannetta (katso 

kohta ”Muun liikenteen vaikutus”. 

 

Letkojen 

muodostaminen 

Sekä semiautonomisen letkajonon muodostaminen matkan alkupisteessä, 

että rekkojen letkajonoon suunniteltu liittyminen matkan varrella on parasta 

tehdä siihen soveltuvilla alueilla joko koko letkan ollessa pysähtyneenä tai 

ajaessa ryömintänopeudella. Ad-hoc liittyminen onnistuu myös suuremmissa 

ajonopeuksissa. 

 

Letkajonoon suunniteltua liittymistä varten tarvitaan letkajonojen 

odottamisen ja muodostamisen mahdollistavia yksinkertaisia ja selkeitä 

odotus- ja liittymisalueita, joiden käytännön toimivuus pitää todentaa.  

 

Tiemerkinnät Infran näkökulmasta semiautonominen letka-ajaminen ei aiheuta niin 

ehdottomia vaatimuksia kuin autonominen ajaminen. Tämä johtuu letka-

ajamisen luonteesta, jossa letkan muut rekat seuraavat letkan ensimmäistä 

rekkaa ja vähintään letkan ensimmäisessä rekassa on aina ihminen 

ohjaamassa.  

 

Erillisille tiemerkinnöille ei löydetty tarvetta. 

 

Muun liikenteen 

vaikutus  

Muun liikenteen toimesta suoritetut letkajonon väliin ajamiset (cut-in, cut-

out) vaikeuttivat semiautonomisen letka-ajamisen sujuvuutta kaikilla 

tietyypeillä. Moottoritiellä poistumisramppien yhteydessä tapahtuvat viime 

hetkellä suoritetut letkan läpi ajamiset (cut-through) vaikeuttivat aika ajon 

letka-ajamisen sujuvuutta. 

 

Tulevaisuudessa V2V/V2I/V2X-teknologian odotetaan mahdollistavan 

semiautonomisessa letkassa ajavien rekkojen lyhyemmät ajovälit. Vaikka 

muutoksen odotetaan vähentävän rekkojen väleihin ajamista, lienee hyvä 

olla jokin merkki, joka osoittaa muulle liikenteelle letka-ajamisen olevan 

käynnissä. Merkki helpottaisi jonon huomioonottamista ja sitä kautta letkan 

kasassa pysymistä. Letka-ajamisen osoittava merkki tulee mahdollisesti 

ajoneuvovaatimukseksi tulevaisuudessa. Projektissa ei otettu kantaa merkin 

tekniseen ratkaisuun. Kyseinen merkki pitäisi pystyä toteuttamaan myös jo 

käytössä olevaan perävaunukalustoon, sillä perävaunukalusto ei uudistu 

samaa tahtia kuin vetoautokalusto. 
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SÄÄOLOT JA 

AJOTILANTEET 

 

Sääolosuhteiden 

vaikutus 

Semiautonominen letka-ajaminen oli testien mukaan mahdollista Suomessa 

kaikkina vuodenaikoina, tosin jotkin talviolosuhteet asettivat ajamiselle 

haasteita. 

 

Kuljettajat kokivat tien liukkauden vaikutuksen ajamisen turvallisuuteen eri 

tavalla eli tien liukkaus oli kuljettajille subjektiivinen näkemys. 

 

Rekoissa käytettävien sensoreiden (mm. kamera, tutka) toimintavarmuus 

Suomen sääoloissa vaatii vähintäänkin niiden lämmitystoimintoa. 

 

Pinnanvaihteluiden 

vaikutus 

Tien pinnanvaihtelut vaikuttivat kuljettajien kokeman turvallisuuden tunteen 

lisäksi letka-ajamisen sujuvuuteen yhdistettynä rekkojen suuriin 

kokonaispainoihin ja rekkojen painoeroihin. Letkassa ajavien rekkojen suuri 

kokonaispaino aiheutti testiajoissa tilanteita, jotka eivät toteudu kevyemmillä 

ajoneuvoilla. Tällaisia tilanteita olivat mm. letkan kaikkien rekkojen 

ajonopeuden vähentämisen ja lisäämisen ennakoiminen risteyksissä ja 

kiertoliittymissä, jotta letkan rekkojen välimatkat pysyisivät 

mahdollisimman vakiona. Rekkojen painoerojen vaikutus näkyi selvästi 

mäkisellä tiellä ja johti välimatkojen ja nopeuksien vaihteluihin. 

 

Letka-ajamista tukevan teknologian kehittymisen (mm. V2V/V2XV2I) 

odotetaan mahdollistavan rekkojen lyhyemmät ja helpommin vakaina 

pidettävät välimatkat. 

 

KULJETTAJAN 

NÄKÖKULMA 

 

Kuljettajatehtävät ja 

sopeutuminen 

Semiautonomiseen letka-ajamiseen liittyvä teknologia koettiin kuljettajien 

keskuudessa pääsääntöisesti positiivisena. Positiivisena koettiin mm. uuden 

teknologian käyttäminen, osittain letka-ajamisen helppous ja koettu 

turvallisuuden tunne ja yhteisöllisyys. Negatiivisena koettiin kuljettajan 

työnkuvan mahdollinen muuttuminen nykyistä yksitoikkoisemmaksi 

operaattorityyppiseksi valvontatehtäväksi. 

 

Letka-ajamista tukevan teknologian kehittymisen (mm. V2V/V2XV2I) 

odotetaan mahdollistavan rekkojen lyhyemmät ja helpommin vakaina 

pidettävät välimatkat sekä kuljettajien ajotilanteisiin liittyvän tehokkaamman 

kommunikoinnin. Samalla teknologian kehittymisen odotetaan lisäävän 

kuljettajien kokemaa turvallisuuden tunnetta ja luottamusta automatiikkaan. 

 

Semiautonomisen ajamisen teknologian tuleminen muuttaa kuljetusalan 

työntekijöiden toimenkuvia tulevaisuudessa. Tämä muutos vaatii tekijöiden 

koulutusta mm. kuljetussuunnittelijoille ja kuljettajille, joille ehdotettiin 

koulutusta direktiivipäivien yhteydessä. 

 

Väsyminen ja 

palautuminen 

Kuljettajien kokivat letka-ajamisen ja sitä avustavat järjestelmät 

pääsääntöisesti positiivisina ja heidän jokapäiväistä työtään helpottavina 

parannuksina.  

 

Verrattuna yksinajamiseen letka-ajamisen koettiin vähentävän letkan 

toisena ja kolmantena ajavan kuljettajan työn henkistä työkuormaa, koska 

ajaminen oli lähinnä rekkojen välisen etäisyyden tarkkailua. Letkan 

ensimmäisenä ajanut kuljettaja tunsi olevansa vastuussa koko letkajonosta 

ja tämä voi aluksi tuntua lisääntyneenä henkisenä työkuormana verrattuna 

yksin ajamiseen. 
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Projektissa mitattiin kuljettajien stressiä kokeiluluonteisesti sykkeen (HR) ja 

sykevälin (RR) variaation avulla (kts. Liite 4). Mittaustulokset osoittautuivat 

kuitenkin liian suppeiksi johtopäätösten tekemiseen. Mittauskokemusten 

perusteella voidaan todeta, että kuljettajien väsymiseen ja palautumiseen 

liittyvä laajamittaisempi tutkinta ja tulkinta edellyttäisi erillistä tutkimusta, 

jossa keskityttäisiin aineiston määrään ja mittauksiin sitoutumiseen. 

Työaikalainsäädännön 

muutostarpeet 

Nykyinen työaikalainsäädäntö ei toistaiseksi salli letka-ajamisen tarjoamien 

mahdollisuuksien täysimittaista hyödyntämistä, kuten työajan säästöjä.  

Semiautonomisen letka-ajamisen hyödyt rajoittuvat toistaiseksi polttoaineen 

säästämiseen, päästöjen alentamiseen ja toimintatapojen kehittämiseen.  

Perusteluna työaikalainsäädäntöön liittyvien muutostarpeisiin on 

mahdollinen semiautonomisen letka-ajamisen muutokset letkan eri paikoissa 

ajavien kuljettajien vastuisiin sekä työn vaativuuteen ja rasittavuuteen. 

Testiajot indikoivat 1) letkan ensimmäinen kuljettaja ei kokenut henkisen 

työkuormansa vähentyneen, mutta 2) letkassa seuraavien rekkojen kuljettajat 

kokivat henkisen työkuormansa vähentyneen verrattuna yksin ajamiseen. Jos 

letkassa seuraavina ajavien rekkojen automaattiajamista ei lasketa 

kuljettajien ajoajaksi, voidaan letkassa ensimmäisenä ajavaa kuljettajaa tai 

rekkaa vaihtamalla pidentää huomattavasti letkan yhteistä etenemistä. 

Kuten edellä on mainittu, letka-ajamista tukevan teknologian kehittymisen 

(mm. V2V/V2XV2I) odotetaan mahdollistavan rekkojen lyhyemmät ja 

helpommin vakaina pidettävät välimatkat sekä kuljettajien ajotilanteisiin 

liittyvän tehokkaamman kommunikoinnin. Samalla teknologian 

kehittymisen odotetaan lisäävän kuljettajien kokemaa turvallisuuden 

tunnetta ja luottamusta automatiikkaan.  

Letka-ajamista tukevan teknologian kehittyessä ja ohjauksen 

automaatiotason kasvaessa on tulevaisuudessa perusteltua tarkastella 

kuljettajien toimenkuvan muutoksia myös työaikalainsäädännön osalta.  

OHJAUS JA 

VALVONTA 

 

Nykyisen raskaan 

liikenteen ohjauksen ja 

valvonnan 

muutostarpeet 

Ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta letka-ajamisen maksimaalinen 

hyödyntäminen edellyttää kuljetusprosessien kehittymistä. Letkojen 

tehokas muodostaminen edellyttää relevantin tiedon mahdollisimman 

avointa ja reaaliaikaista jakamista ja kuljetusketjun toimijoiden välistä 

yhteistyötä. Ohjaus- ja valvontajärjestelmän avulla kuljetussuunnittelijoiden 

olisi kyettävä tarjoamaan kuljettajille optimoituja reitti- ja letka-

ajovaihtoehtoja. Letka-ajamisen yleistymistä voisi nopeuttaa 

kompensaatiojärjestelmä, joka sisältää luotettavan letka-ajon tuottamien 

hyötyjen mittauksen, osoittamisen ja kohdentamisen. 

 

Yksityissektorin ja 

viranomaissektorin 

mahdolliset vastuut ja 

niiden 

yhteensovittaminen 

Yksityissektorin ja viranomaissektorin toteuttamissa ohjaus- ja 

valvontatoiminnoissa tulee mahdollisesti olemaan päällekkäisyyksiä, jotka 

olisi syytä sovittaa yhteen ennen letka-ajamisen laajempaa käyttöönottoa 

Suomessa. Esimerkkinä mainittakoon letka-ajamisen väliaikaista 

purkamista edellyttävien tilanteiden ohjaus ja valvonta ja vastuu niistä.  

 

MUUT 

NÄKÖKULMAT 
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Rekkojen stabiliteetti Talviolosuhteissa suoritettujen ajodynamiikka- ja stabiliteettimittausten 

perusteella semiautonomisessa letka-ajamisessa ei ollut huomautettavaa tai 

normaalista poikkeavaa.  

 

Rasitus tien 

rakenteisiin 

Talviolosuhteissa suoritettujen tien rasitusmittaukset Muonion Aurora-

koetiellä mittaustuloksilla ei saatu osoitettua merkittäviä eroja eri 

rasituskertojen välillä. Tien rasitusmittauksien tuloksiin vaikuttivat tien 

vahva rakenne ja sensoreihin ulottunut tien rakenteiden jäätyminen.  

 

Polttoaineen kulutus Semiautonomisessa letka-ajamisessa toisena ja kolmantena ajavan rekan 

polttoaineen kulutus oli pääsääntöisesti alhaisempi kuin letkan 

ensimmäisenä ajavan. Letkan ensimmäisenä ajavan kuljettajan (letka-ajo) 

kokemuksella ja ajoprofiililla oli merkittävä vaikutus perässä ajavien 

rekkojen ja koko letkan polttoaineen kulutukseen.  

 

Testiajojen perusteella muita letkan polttoaineen säästöpotentiaaliin 

vaikuttavat myös erot rekkojen kokonaismassoissa. Erityisesti edellä 

mainittujen tekijöiden yhteisvaikutukset polttoaineen kulutukseen näkyivät 

mäkisillä ja mutkaisilla tieosuuksilla.  

 

Letka-ajaminen mahdollistaa polttoaineen säästön. Hyödyt vaihtelevat 

riippuen esimerkiksi rekan paikasta letkajonossa ja letkaa vetävän 

kuljettajan ajotaidoista ja -profiilista. Koko letkan kannalta suurimmat 

polttoainesäästöt näyttäisi saavutettavan moottoritiellä tasaisella maastolla 

letkassa, jota vetää kokenut kuljettaja ja jonka ensimmäinen rekka on 

kokonaismassaltaan suurin. 

 

 

4.2 Jatkotutkimustarpeet 

Platooning Finland –projektin tulokset luovat vahvan perustan semiautonomisen letka-

ajamisen lisätutkimukselle Suomessa. Lisätutkimusten merkitystä korostaa myös tosiasia, 

että semiautonominen letka-ajaminen on esiaste autonomisen liikenteen tulolle 

tavaraliikenteessä. 

Lisätutkimukset suositellaan toteutettavaksi siten, että ne sisältävät letka-ajamista 

isommalla ajoneuvomäärällä ja useammilla toimijoilla. Laajemmalla kokoonpanolla 

suositellaan tutkittavaksi mm. avoimen tiedon tarpeita ja viranomaisen roolia 

valvonnassa.  

Isompi ajoneuvo- ja kuljettajamäärä mahdollistaa tilastollisesti merkittävän otannan 

erityyppisille haastatteluille ja kyselyille, joiden pohjalta tekemään johtopäätöksiä mm. 

letka-ajamisen odotetuista vaikutuksista kuljettajien ja kuljetussuunnittelijoiden 
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toimenkuvaan ja vastuisiin. Samoin esim. kuljettajien stressimittausdatasta saataisiin 

edustava otanta johtopäätösten tekemiseen.    

Teknologisesti lisätutkimukset suositellaan keskittyvän ainakin V2V/V2I/V2X –

teknologian kehitysaskelien mahdollistamien toiminnollisuuksien hyödyntämiseen 

todellisessa ajoympäristössä muun liikenteen seassa.  

Edellä mainittuihin tutkimustarpeiden lisäksi tunnistettiin mm. seuraavia yksittäisiä 

tutkimustarpeita:  

• Letkojen muodostamistapahtumat. Mm. levähdysalueiden ja joukkoliikenne- 

kaistojen soveltuvuus sekä mahdolliset lisävaatimukset mitoitukseen. Letkojen 

muodostamispaikkojen käyttöasteen merkitys muodostamistapahtumalle  

• V2V/V2X/V2I –teknologian mahdollistaman toiminnallisuuden vaikutukset 

letkan rekkojen välimatkoihin (etäisyydet ja niiden vakiona pysyminen) ja sitä 

kautta kuljettajien kokemaan turvallisuuden tunteeseen ja stressitasoon eri 

letkajonon positioissa sekä muun liikenteen käyttäytymiseen 

• V2V/V2X/V2I –teknologian mahdollistaman toiminnallisuuden vaikutukset 

letkan rekkojen välimatkoihin (etäisyydet ja niiden vakiona pysyminen) ja sitä 

kautta polttoaineen kulutukseen eri letkan positioissa 

• Kuinka monta rekkaa letkaan voisi sujuvan liikenteen näkökulmasta liittää 2+1 

ohitustieosuuksilla 

• Indikaatiot letkojen väliaikaiselle purkamiselle (tiet, sillat, tunnelit, haastavat 

sääolosuhteet, muut poikkeustilanteet). Eri purkamistapojen (horisontaalisen ja 

vertikaalinen) toimivuus ja vaikutus mm. tien rasitukseen 

• Letkajonon rekkojen vertikaalisen ajouran vaihtelun vaikutus tien rasitukseen ja 

sitä kautta tien korjaamisintervalliin 

• Letka-ajamista tukevan teknologian (mm. V2V/V2I/V2X) kehittyessä letka-

ajamiseen liittyviä ajoneuvoyhdistelmien stabiliteettimittaukset suositellaan 

tehtäväksi puoliperävaunuyhdistelmien sijaan täysperävaunuyhdistelmille letka-

ajamisen erikoistilanteissa kuten hätäjarrutukset, äkilliset väistöliikkeet ja 

kaistanvaihdot talviolosuhteissa. 
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LIITE 1. TUTKIMUSSUUNNITELMA 

Taulukko 3. Tutkimussuunnitelma 

  Näkökulma Tiedonkeräysmenetelmä 

ID 

Asia Infra 
Sääolot ja 

ajotilanteet 

Kuljettaja 

eri 

paikoissa 

letkassa 

Ohjaus 

ja 

valvonta 

Tieto- 

järjestelmä 

Havainnointi 

ja 

haastattelut 

*) 

1.1 Tietyyppien 

soveltuvuus 
X     X 

1.2 Letkojen 

muodostaminen 
X   (x)  X 

1.3 Tiemerkinnät X     X 

1.4 Liikennemerkit/ 

indikaattorit muulle 

liikenteelle 

X     X 

2.1 Sääolosuhteiden 

vaikutus 
 X    X 

2.2 Pinnanvaihteluiden 

vaikutus 
 X    X 

2.3 Muun liikenteen 

vaikutus 
 X    X 

3.1 Kuljettajatehtävät ja 

sopeutuminen 
 (x) X   X 

3.2 Väsyminen ja 

palautuminen 
 (x) X  1) X 

3.3 Työaika-

lainsäädännön 

muutostarpeet 

  X   X 

4.1 Nykyisen raskaan 

liikenteen ohjauksen 

ja valvonnan 

muutostarpeet 

   X  X 

4.2 Yksityissektorin ja 

mahdollisesti 

viranomaissektorin 

vastuut ja niiden 

yhteensovittaminen 

   X  X 

5.1 Rekkojen stabiliteetti     2) X 

5.2 Rasitus tien 

rakenteisiin 
    3) X 

5.3 Polttoaineen kulutus     4) X 

*) Havainnointi ja haastattelut perustuivat erilliseen lomakepohjaan 1) Kuljettajien sykevälin vaihteluiden 

mittaaminen 2) Ajoneuvojen ajodynamiikan ja ajovakauden mittaaminen 3) Tien rasituksen eli tien 

rakenteiden jännitysten ja muodonmuutosten mittaaminen 4) = Polttoaineen kulutuksen mittaaminen.
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LIITE 2. TESTIAJOREITIT 

Taulukko 4. Tietyypit niissä testiajoissa, joissa oli mukana erilliset havainnoitsijat (KVL = keskivuorokausiliikenne ajoneuvoa/vrk).  

pvm Tienro Pituus (km) mistä mihin 

pääosin 
kaistoja / 
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2)

 

MIN KVL 
(2018) 
kaikki 

liikenne 

MAX KVL 
(2018) 
kaikki 

liikenne 

MIN KVL 
(2018) 
raskas 

liikenne 

MAX 
KVL 

(2019) 
raskas 

liikenne 

21.3.2019 3 (E12) 80 Vantaanportti Hämeenlinna 2+2 3 1 26330 48293 2459 3677 

 10 140 Hämeenlinna Turku 1+1 - 12 2788 14309 382 1003 

 E18 30 Turku (-Naantali) Turku 2+2 0 - 5667 36435 492 3500 

 1 & Kehä 3 (E18) 170 Turku Hki-Vantaa lentoasema 2+2 4 - 13414 76676 1507 7379 

    420                   

29.3.2019 8 (E4) 25 Oulu/Linnanmaa Ii 2+2 2 - 10330 29028 1235 1471 

 8 (E4) 65 Ii Maksniemi 1+1 - 5 7411 12300 958 1404 

 8 (E4) & 29 35 Maksniemi Tornio 2+2 1 - 8520 15264 633 1394 

 21 260 Tornio Muonio 1+1 - 18 783 9724 126 441 

    385 (+ 10 km Lapland Hotel Olokseen)                 

30.3.2019 79 25 Muonio Muonio 1+1 - - 1261  83  

 21 260 Muonio Tornio 1+1 - 18 783 9724 126 441 

 8 (E4) & 29 35 Tornio Maksniemi 2+2 1 - 8520 15264 633 1394 
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 8 (E4) 65 Maksniemi Ii 1+1 - 5 7411 12300 958 1404 

 8 (E4) 40 Ii Kempele/Ouluntulli 2+2 4 - 10330 54009 1235 2957 

    425                   

23.10.2019 7 (E18) 40 Porvoo 7/Kehä3 (E18) risteys 2+2 2 - 16922 32895 1755 2615 

 50 20 7/Kehä3 (E18) risteys Kehä3 (E18)/50 tien risteys (Espoo) 2+2 0 - 42351 92765 3872 7953 

 50 30 Kehä3 (E18)/50 tien risteys (Espoo) 50/51 risteys 1+1 - - 11679 24127 835 1757 

 51 50 50/51 risteys 51/25 tien risteys 1+1 - - 5411 24693 487 1472 

 25 20 51/25 tien risteys 25/52 tien risteys (Raasepori) 1+1 - 1 7654 11081 1079 1153 

 52 60 25/52 tien risteys (Raasepori) 52/1 (E18) tien risteys (Salo) 1+1 - 2 2305 11131 226 838 

 52 120 5*väli Haarlantie 10, Salo - Prismantie 1, Salo  1+1 
  

    
 1 100 52/1 (E18) tien risteys (Salo) 1 (E18)/50 tien risteys (Espoo) 2+2 3 - 13414 43893 1553 3863 

 50 30 1 (E18)/50 tien risteys (Espoo) kehä3 (E18)/7 risteys 2+2 0 - 42351 92765 3872 7953 

 300 10 kehä3 (E18)/7 risteys kehä3 (E18)/7 risteys 2+2/1+1 0 - 10284  2497  

 7 (E18) 40 kehä3 (E18)/7 risteys Porvoo 2+2 2 - 16922 32895 1755 2615 

    520                   

14.10.2019 7 (E18) 130 Porvoo 7/387 risteys (Vaalimaa) 2+2 5 - 2947 32294 545 2550 

 387 60 7/387 risteys (Vaalimaa) 387/6 risteys (Lappeenranta) 1+1 - - 557 6219 39 474 

 6 40 387/6 risteys (Lappeenranta) 6/62 risteys (Imatra) 2+2 2 - 11430 18973 1251 2053 

 62 15 6/62 risteys (Imatra) Tavaran lastaus 6/62 risteys (Imatra) 1+1 - - 4298  372  

 6 75 6/62 risteys (Imatra) E6/26 risteys (Luumäki) 2+2 2 - 7148 18973 1219 2053 

 26 50 6/26 risteys (Luumäki) 26/7 risteys (Hamina) 1+1 - - 1920 4554 397 598 

 7 (E18) 90 26/7 risteys (Hamina) Porvoo 2+2 3 - 6337 32294 890 2550 

    460                   

    1) Kiihdytyskaistalliset levähdysalueet/huoltoasemat moottoriteillä (ajokaistoja 2+2 tai enemmän) 
  

    2) tien päässä olevat levähdysalueet /huoltoasemat maanteillä (ajokaistoja 1+1)    
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LIITE 3. AJONEUVOYHDISTELMÄT 

Taulukko 5. Ajoneuvoyhdistelmät, kuormat ja kokonaismassat niissä testiajoissa, 

joissa oli mukana erilliset havainnoitsijat 

 Veto-
auton 

merkki 
ja malli 

Oma-
paino 
(kg) 

Perä-
vaunun 

oma 
paino 
(kg) 

Moduulin 
testiajon 
aikaisen 

kuorman paino 
(kg) 

Moduulin 
sallittu 

kokonais- 
massa tie- 

liikenteessä 
(kg) 

Moduulin testiajon 
aikainen todellinen 
kokonaismassa (kg) 

Talvitestiajot: 

21.3.2019 

Scania 
R500 

9900 6830 1: 22560 =>0 

2: 31500 =>0 

3: 20750 =>0 

68000 1: 39290 => 16730 

2: 48230 => 16730 

3: 37480 => 16730 

Talvitestiajot: 

29.3.2019 

Scania 
R500 

9900 6830 1: 27000 

2: 27000 

3: 27000 

68000 1: 43730 

2: 43730 

3: 43730 

Talvitestiajot: 

30.3.2019 

Scania 
R500 

9900 6830 1: 27000 

2: 27000 

3: 27000 

68000 1: 43730 

2: 43730 

3: 43730 

Kesätestiajot: 

22.10.2019 

Scania 
R500 

9900 6830 1: 29345 

2: 27320 

3: 0 

68000 1: 46075 

2: 44050 

3: 16730 

Kesätestiajot: 

23.10.2019 

Scania 
R500 

9900 6830 1: 29345 

2: 27320 

3: 0 =>30850 

68000 1: 46075 

2: 44050 

3: 16730 => 47580 
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LIITE 4. KULJETTAJIEN STRESSITASO 

MITTAUSMENETELMÄ 

Motiivi kuljettajien sykevälin mittaamiseen lähtee oletuksesta letkajonon eri paikoissa 

ajavien kuljettajien eritasoisesta koetusta työkuormasta ja sitä kautta myös stressitasosta. 

Oletuksena on, että letkassa ensimmäisen rekan perässä ajavat kokevat alhaisempaa 

stressitasoa kuin ensimmäinen.  

Platooning Finland -projektissa mitattiin kokeiluluontoisesti testiajojen aikana kaikkien 

kuljettajien hermostotilaa kuvaavaa dataa. Sykemittauksessa käytettiin Polarin Bluetooth 

Smart-sykevöitä. Mittaustulokset luettiin Kubios HRV Standard versio 3.3.1. (Kubios, 

2019a; 2019b) ohjelmistolla. Letkassa 1. ja 2. ajaneen kuljettajan RR-vaihtelutuloksia (r-

beattien välinen variaatio on stressiä) analysoitiin ohjelmistolla vertaamalla vaihteluja 

testiajojen aikana kirjattuihin havaintoihin eri tietyypeissä ja ajotilanteissa.  

TULOKSET 

Kuvassa 7 ja taulukossa 6 on esitetty esimerkkinä kolmen rekan letkajonossa 

ensimmäisenä ja toisena ajaneen kuljettajan mittaustuloksista 24.10.2019 klo 8:25-11:31. 

Ajanjakso sisältää erilaisia ajotapahtumia moottoritie-, taajama- ja maantieajosta 

taukoihin.  
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 Esimerkki: Mittaustulokset 24.10.2019 klo 8:25-11:31. Ajanjakso sisältää 

erilaisia ajotilanteita/tapahtumia (varjostetut pystysuorat alueet). (Kuva: Kubios 

HRV Standard versio 3.3.1.)  

Taulukko 6. Esimerkkejä Stressimittaustuloksista letkassa 1. ja 2. ajaneen kuljettajan 

osalta. (Taulukko: Kubios HRV Standard versio 3.3.1.) 

 

MENETELMÄN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI  

Eri työtehtävissä toimivien ihmisten stressitason mittaamiseen on olemassa useita 

tutkittuja menetelmiä (mm. Filtness et all, 2019, Healey et all, 2005; Teisala et all, 2014; 

Munla et all, 2015; Lee et all, 2007). Tutkimuksissa on todettu, että sykevälimittaus 

soveltuu myös esim. istumatyöläiselle ja ajoneuvokuljettajalle. 

Testiajojen aikana kerätty mittausaineisto osoittautui liian suppeaksi syvempien 

johtopäätösten tekemiseen. Kuljettajien henkilökohtaisen tason (Baseline) 

määrittämiseksi tarvittaisiin laajempi mittausaineisto, jotta kuljettajan kokemien 
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stressitasojen muutokset eri ajotilanteissa olisi tulkittavissa suhteessa henkilökohtaisiin 

parametreihin. Jonkin verran tuloksissa näkyy myös rekan ulkopuolella liikuttaessa 

sykevyön liikkumisesta johtuvia liikehäiriöitä. Edellä mainitut epävarmuustekijät ovat 

korjattavissa, jolloin tulosten luotettavuuden odotetaan nousevan merkittävästi. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella menetelmä soveltuu kuljettajien stressitason 

mittaamiseen. 

JATKOKEHITYSKOHTEET 

Kuljettajien väsymiseen ja palautumiseen liittyvä laajamittaisempi tutkinta ja tulkinta 

edellyttäisi erillistä tutkimusta, jossa keskityttäisiin aineiston määrään ja mittauksiin 

sitoutumiseen.  
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LIITE 5. POLTTOAINEKULUTUS 

MITTAUSMENETELMÄ 

Kaikkien suoritettujen testiajojen aikana seurattiin rekkojen polttoaineenkulutusta 

rekoista CAN-väylästä kerätyn datan perusteella. Polttoaineen mittaaminen vaati jokaisen 

rekan pysäyttämistä ja moottorin sammuttamista matkan alku- ja loppupisteissä vähintään 

minuutin ajaksi matkan aloitus- ja lopetusaikaleimojen tallentamiseksi. 

Polttoaineen kulutusmittaus toimii projektissa käytetyissä rekoissa jatkuvatoimisesti. Sen 

lisäksi testiajojen yhteydessä suoritettiin kaksi erillistä polttoaineen kulutuksen 

vertailukoejärjestelyä, toinen talviolosuhteissa ja toinen kesäolosuhteissa Taulukon 7 

mukaisesti.  

Taulukko 7.  Erilliset polttoaineen kulutuksen vertailumittaukset. 

Muuttuvat tekijät 

 

Aika ja paikka 

Olo-
suhteet 

Ajo-
matka 
(km) 

Ajo- 
kier- 
rokset 

Rekkojen 
1,2,3 
kokonais-
massat 

Tien 
pinnan- 
muutokset 

Ajo-
järjestys 
letkassa 

väli-
matka 
ajo-kier-
roksilla 

(sek.) 

29.3.2019 Muonio 
Aurora-koetie 

Talvi Yht. 
n. 75 

1-3 sama 
kuorma 
kaikissa 
kolmessa 
rekassa 

kumpuileva sama 1: >2 sek., 

2: 2 sek.,  

3: 1 sek. 

23.10.2019 välillä 
Raasepori-Salo 

Kesä 30 1-3 1-kuorma, 

2-kuorma, 

3-ei 
kuormaa 

kumpuileva vaihtui 1-3: 

2 sek. 

 

 

Talviolosuhteissa polttoaineenkulutuksen vertailumittaukset suoritettiin Aurora koetiellä, 

(kuva 8). 
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 Polttoaineen kulutuksen vertailumittaukset Muonion Aurora-koetiellä 28.3.2019. 

(Kartat: Google Maps, 2019) 

Kesäolosuhteissa polttoaineen kulutuksen vertailumittaukset suoritettiin kumpuilevalla 

tieosuudella välillä Raasepori – Salo (kuva 9).  
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 Polttoaineen kulutuksen vertailumittaukset 23.10.2019 10-tiellä välillä 

Raasepori-Salo. (Kartat: Google Maps, 2019) 

TULOKSET 

Kuvassa 10 on verrattu kolmen rekan muodostamassa letkassa toisena ja kolmantena 

ajaneen rekan polttoaineenkulutusta (ero-%) letkan ensimmäisenä ajavaan rekkaan. 

Rekoissa oli sama kokonaismassa (16 730 kg välillä Jyväskylä-Siikalatva ja sen jälkeen 

kaikissa 43 730 kg). 
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 Kolmen (3) rekan semiautonomisessa letkajonossa toisena ja kolmantena ajavan 

rekan polttoaineenkulutusero (%) verrattuna letkassa ensimmäisenä ajavaan 

rekkaan (rekoissa sama kuorma) (Kuva: Veikko Pekkala) 

Kuvassa 11 on verrattu kahden rekan semiautonomisessa letkassa ensimmäisenä ja 

toisena ajavan rekan polttoaineenkulutuseroa (%) verrattuna kolmannen, yksin ajavan 

rekan polttoaineenkulutukseen. Rekkojen kokonaismassat ovat samat, 43 730 kg. 

 

 Kahden (2) rekan semiautonomisessa letkajonossa ensimmäisenä ja toisena 

ajavan rekan polttoaineenkulutusero (%) verrattuna kolmannen, yksin ajavaan 

rekan polttoaineenkulutukseen (Kuva: Veikko Pekkala) 
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Aurora-koetien mittaustulokset (kuva 12) osoittavat letkassa ajamisen 

polttoainekulutuseron (%) verrattuna yksinajamiseen. Rekkojen kokonaismassat ovat 

samat, 43 730 kg. 

 

 Letkassa eri paikoissa ajavien rekkojen polttoaineenkulutus verrattuna 

yksinajamiseen (rekkojen kokonaismassa sama) (Kuva: Veikko Pekkala) 

 

Raaseporin ja Salon välisellä tiellä numero 10 suoritetuissa mittauksissa tarkastelussa oli 

kuljettajan letka-ajotaitojen vaikutus koko letkan polttoaineenkulutukseen letkajonon eri 

paikoissa. Esimerkki tuloksista on esitetty kuvassa 13.   
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 Kuljettajan letka-ajokokemuksen ja ajoprofiilin vaikutus koko letkan 

polttoaineenkulutukseen letkan eri paikoissa. (Kuva: Veikko Pekkala) 

Polttoainemittauksien tuloksissa havaittiin myös suurta vaihtelua kuten kuvan 14 

esimerkki osoittaa. Vaihtelut on tulkittu johtuvan rekkojen kokonaispainoeroista sekä 

kuljettajaprofiilista, jossa kuljettajilla on yksilöllinen ajotapa niihin tilanteisiin missä 

automaattinen ajaminen ei ole käytössä tai kuljettaja on halunnut ottaa ohjaamisen 

haltuunsa. mitä kumpuilevampi maasto, sitä enemmän edellä mainitut seikat vaikuttavat. 
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 Kolmen (3) rekan semiautonomisessa letkajonossa toisena ja kolmantena ajavan 

rekan polttoaineenkulutusero (%) verrattuna letkassa ensimmäisenä ajavaan 

rekkaan (kuormien maksimi ero 2440 kg). (Kuva: Veikko Pekkala)  

JOHTOPÄÄTÖKSET  

Johtopäätökset on kirjattu kappaleessa 3. 

MENETELMÄN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Itse mittausmenetelmä, eli datan kerääminen CAN-väylän kautta toimi yhtä 

tietoliikennekatkosta lukuun ottamatta luotettavasti. Kuten edellä mainittiin ja osoitettiin, 

joissain mittausmatkoilla yksittäisten rekkojen kulutusluvuissa oli suuria vaihteluja. 

Suurimmassa osassa näissä tapauksissa syyksi arvioitiin joko rekkojen painoerot tai 

kuljettajien taitoerot. 

Mittauksien suorittamista vaikeutti se seikka, että mittausten rekisteröimiseksi tietyllä 

ajomatkalla vaati letkan rekkojen pysähtymistä ja moottorien sammuttamista vähintään 

minuutin ajaksi ajomatkan alku- ja loppupisteissä. Kolmen puoliperävaunullisen rekan 

pysäyttäminen moottoritien lisäksi erityisesti maantiellä ja taajama-alueella muodostui 

monesti liian haasteelliseksi tehtäväksi. Tämä seurauksena polttoaineen mittaustuloksia 

ei saatu kaikilta halutuilta tieosuuksilta vaan haluttua pidemmiltä matkoilta, jolloin ne 
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sisälsivät letka-ajamista yhden halutun tietyypin sijaan usealla eri tietyypillä (moottoritie, 

maantie, taajama). 

JATKOKEHITYSKOHTEET 

Mahdollisissa jatkotutkimuksissa polttoaineen kulutusmittaustulosten analysoinnin 

helpottamiseksi tarkempi sähköinen tieto rekan käyttämästä moodista (ts. tekninen 

vaihtoehto letkan koossapitämiseen) pitäisi olla käytettävissä. Lisäksi ajotapahtumiin 

linkitetty reaaliaikainen tieto rekkojen välisistä etäisyyksistä ja niiden vaihteluista 

parantaisi analyysien tarkkuutta. Edellä mainittuja mittauksia ei projektin puitteissa ollut 

mahdollista toteuttaa. 
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LIITE 6. AJODYNAMIIKKA 

MITTAUSMENETELMÄ 

Platooning Finland -projektissa tutkittiin semiautonomisen letkan ajoneuvoyhdistelmien 

ajodynamiikkaa ja ajovakautta projektitutkija Ville Pirneksen (Oulun yliopisto) toimesta 

28.3.2019 – 29.3.2019 Oulu–Muonio–Oulu reitillä. Muonion koetiellä suoritettiin myös 

erikseen polttoaineen kulutukseen ja ajodynamiikkaan liittyviä mittauksia useammalla 

edestakaisella ajolla (Taulukko 7, kuva 8 ja 9). Kolmesta ajoneuvoyhdistelmästä kaksi 

(letkajonon ensimmäinen, yhdistelmä 1 ja viimeinen, yhdistelmä 3) varustettiin 

ajodynamiikan mittausjärjestelmällä (kuva 15). 

 

 Ajodynamiikan mittauskalusto. Kuvassa ylhäällä sivuttaiskiihtyvyysanturit ja 

alhaalla pystykiertokulma-anturi (Kuva: Veikko Pekkala) 

Mittausjärjestelmään kuului ESC-anturit (sivuttaiskiihtyvyyden ja pystykiertymä-

kulmanopeuden mittaus) vetoauton etuakselilla ja perävaunun 2. akselin kohdalla 

perävaunun rungossa. Ohjaamoon oli sijoitettu Motec ACL-tiedonkeruuyksikkö ja GPS. 

Käyttö-jännite mittausjärjestelmälle otettiin ohjaamon 12 V pistokkeesta. 

Kulmanopeudet ja kiihtyvyydet tallennettiin 50 Hz nopeudella.  
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TULOKSET 

Tulokset jaettiin Oulu–Tornio (valtatiet 4 ja 29) ja Tornio – Muonion älytien eteläpää 

(valtatie 21) -etappeihin. Tulokset, joissa rekat olivat seisahduksissa, poistettiin 

käsittelystä. Tulokset käsiteltiin Matlab-ohjelmalla. Signaalit suodatettiin 4. asteen 

vaihesiirrottomalla Butterworth-alipäästösuodattimella. Suodattimella suodatettiin pois 

yli 2,5 Hz taajuiset komponentit. Tuloksista määritettiin sivuttaiskiihtyvyyksien ja 

pystykiertymäkulmanopeuksien jakaumat, sekä sivuttaiskiihtyvyysrajojen ±0,1 g, ±0,2 g 

ja 0,03g ylityskerrat ajomatkaan suhteutettuna. Pystykiertymäkulmamittauksen 

tuloksissa havaittiin säännöllisen muotoinen poikkeama normaalista, jonka alkuperä ei 

ole tiedossa. Todennäköisesti kyseessä on jokin sähköinen häiriö, resonanssitila tai väärä 

asetus tiedonkeruussa. Ilmiö esiintyi molemmissa yhdistelmissä joka mittauspisteessä. 

Mittaustulokset näkyvät kuvissa 16-22. (Teksti: Ville Pirnes) 

 

 Tutkittu matka. Yhdistelmä 1 ajoi letkajonon ensimmäisenä ja yhdistelmä 3 

viimeisenä. (Kuva: Ville Pirnes) 



67 

  

 

 Keskinopeudet. Yhdistelmä 1 ajoi letkajonon ensimmäisenä ja yhdistelmä 3 

viimeisenä. (Kuva: Ville Pirnes) 
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 Sivuttaiskiihtyvyysrajojen ±0,1 g ylityskerrat ajomatkaan suhteutettuna. 

Yhdistelmä 1 ajoi letkajonon ensimmäisenä ja yhdistelmä 3 viimeisenä. (Kuva: 

Ville Pirnes) 
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 Sivuttaiskiihtyvyysrajojen ±0,2 g ylityskerrat ajomatkaan suhteutettuna. 

Yhdistelmä 1 ajoi letkajonon ensimmäisenä ja yhdistelmä 3 viimeisenä. (Kuva: 

Ville Pirnes) 
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 Sivuttaiskiihtyvyysrajojen ±0,03 g ylityskerrat ajomatkaan suhteutettuna. 

Yhdistelmä 1 ajoi letkajonon ensimmäisenä ja yhdistelmä 3 viimeisenä. (Kuva: 

Ville Pirnes) 
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 Sivuttaiskiihtyvyyksien ja pystykiertymäkulmanopeuksien jakaumat. Yhdistelmä 

1 ajoi letkajonon ensimmäisenä ja yhdistelmä 3 viimeisenä (Kuvat: Ville Pirnes) 
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JOHTOPÄÄTÖKSET  

Johtopäätökset on kirjattu kappaleessa 3. 

MITTAUSMENETELMÄN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Stabiliteettimittausmenetelmästä on Oulun yliopistolla vankka kokemus mm. HCT-

rekkojen mittauksista. Mittausmenetelmä osoittautui luotettavaksi. 

JATKOKEHITYSKOHTEET 

Tulevaisuudessa letka-ajamista tukevan teknologian (mm. V2V/V2I/V2X) kehittyessä 

letka-ajamiseen liittyviä ajoneuvoyhdistelmien stabiliteettimittaukset kannattaa tehdä 

puoliperävaunuyhdistelmien sijaan täysperävaunuyhdistelmille letka-ajamisen 

erikoistilanteissa kuten hätäjarrutukset, äkilliset väistöliikkeet ja kaistanvaihdot 

talviolosuhteissa. 
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LIITE 7. TIERASITUS 

MITTAUSMENETELMÄ 

Platooning Finland -projektissa päätettiin kokeilla testiajojen aikana suoritettuja tien 

rasitusmittauksia instrumentoidulla koetiellä 21 Muoniossa (Traffic Management 

Finland, 2019; Aurora, 2019). Koetien pituus on noin 10 kilometriä. Tien 

päällystekerrokseen ja kantavaan kerrokseen on asennettu erilaisia antureita, joilla pystyy 

mittaamaan yli ajavien ajoneuvojen akselien aiheuttamia jännityksiä ja 

muodonmuutoksia eri syvyydellä tienrakenteissa (kuva 23).   

 

 Tierasitus- ja polttoaineenkulutusmittaukset Aurora koetiellä 28.3.2019. (Kartta: 

Liikenneviraston karttasovellus – Tiestötiedot, 2019)   
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Taulukko 8. Tienrasitusmittaukset Aurora koetiellä 28.3.2019. 

Muuttuvat tekijät 

 

Aika ja paikka 

Olo-
suhteet 

Ajo-
matka 
(km) 

Ajo- 
kier-
ros 

Rekkojen 
kokonais-
massat 

Tien 
pinnan- 
muutokset 

Ajo-
järjestys 
letkassa 

välimatka 
ajokierroksilla 

(sek.) 

29.3.2019 
Muonion koetie 

Talvi 20 1-3 sama 
kaikissa 
kolmessa 
rekassa 

kumpuileva sama 
koko 
ajan 

1: > 2 sek., 

2: 2 sek.,  

3: 1 sek. 

 

Tien rasitusmittaukset tehtiin talviolosuhteissa 28.3.2019 (Taulukko 8) ja tiedossa oli 

mahdollisuus talviolosuhteiden negatiivisesta vaikutuksesta mittausten onnistumiseen. 

Tierasitusmittauksia varten ajettiin kolmella samanpainoisella ajoneuvoyhdistelmällä 

siten, että ensimmäisellä kierroksella rekkojen välimatkat olivat yli 75 metriä (>2 

sekuntia), jolloin saatiin mitattua yksittäisten rekkojen aiheuttama tierasitus kahteen 

kertaan. Toisella kierroksella kolme rekkaa ajoi letkamuodostelmassa noin 45 metrin (2 

sekuntia) etäisyyksillä kahteen kertaa. Viimeisellä kierroksella kolmen rekan etäisyydet 

pidettiin noin 22 metrissä (1 sekunti).  

TULOKSET 

Mittaustulokset koetien rakenteissa osoittavat, että tien rakenteet olivat jäässä (kuvat 24 

ja 25). 
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 Aurora koetien rakennekerrosten lämpötila 28.3.2019 mittauspisteiden PL4900 

(a) ja PL5700 (b) kohdalla (Kuvat: Roadscanners Oy) 

 

 Aurora koetien rakennekerrosten lämpötilan kehitys tammi-kesäkuussa 2019 

mittauspisteiden PL4900 (a) ja PL5700 (b) kohdalla (Kuvat: Roadscanners Oy) 

JOHTOPÄÄTÖKSET  

Johtopäätökset on kirjattu kappaleessa 3. 

MITTAUSMENETELMÄN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Mittaukset eivät onnistuneet johtuen kahdesta syystä. Toisaalta tien rakenne ja kantavuus 

olivat lähtökohtaisesti niin kestäviä, ettei koejärjestelyjen rasitusmäärillä olisi saanut 

selviä eroja aikaiseksi. Toisaalta tien rakenteet olivat jäässä, joten mittaustuloksen 

luotettavuus kärsi ratkaisevasti. 

JATKOKEHITYSKOHTEET 

Tampereen teknillisen yliopisto (TTY) on tehnyt Aurora koetiellä jatkuvatoimista 

mittausta ja ennen mahdollisia semiautonomisen letka-ajamisen aiheuttamisen 
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tierasitusten jatkomittauksia kannattaa TTY:n kokemukset testitien mittauksista 

analysoida (Kurki, 2019) 
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LIITE 8. LETKAJONON MUODOSTAMINEN 

JOHDANTO 

Semiautonomisten letkat muodostetaan joko kuljetusreitin lähtöpisteessä tai matkan 

varrella. Letka-ajamisesta saatava hyöty yksittäisille rekoille vaatii letkan 

muodostamiseen kuluvan ajan optimointia.  

MITTAUSMENETELMÄ 

Testiajojen aikana testattiin letkojen muodostamista paikallaan ja vauhdista. 

Mielenkiinnon kohteena oli, kuinka paljon aikaa ja kuinka pitkän matkan rekka tarvitsee 

voidakseen liittyä letkajonoon. Kiihdytysmatkasta letkan matkanopeuteen lähelle 80 

km/h saa käsityksen kuvasta 26, jossa on simuloitu kuorma-auton ja puoliperävaunun 

kokonaismassalla 42 000 kg olevan yhdistelmän ajaminen kiertoliittymän läpi 20 km/h 

nopeudella ja sen jälkeen kiihdytys 80 km/h nopeuteen. Kiihdytysmatka on noin 800 

metriä. (Paaso, 2016) 

 

 Kuorma-auton ja puoliperävaunun nopeusprofiili kiertoliittymässä eri 

nopeustasoilla (Kuva: Paaso, 2016) 
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Kuorma-auton ja puoliperävaunun kiihdytysajoista saa käsityksen yhdistelmän 

kiihdytyskokeesta, joka suoritettiin 43730 kg kokonaismassalla. Kiihdytys 0-80 km/h 

kesti 62,85 sekuntia ja 80-85 km/h 9,15 sekuntia. 

Kesätestiajojen yhteydessä letkaan liittymistä kokeiltiin neljä kertaa E18 moottoritiellä 

välillä Porvoo-Kotka (kuva 27). Letkaan liittyminen katsottiin tapahtuneen sillä hetkellä, 

kun letkaan liittyvä rekka ilmoittaa kuljettajan näytöllä tunnistaneensa edellä olevan 

letkan ja olevansa letka-ajomoodissa. Ensimmäisellä kerralla edellä ajoi kahden rekan 

letkajono ja jälkeenpäin lähtenyt rekka kuroi letkan kiinni ja yhdistyi siihen. Toisella 

kerralla (kuva 28 a) yksi rekoista meni etukäteen kiihdytyskaistalliselle levähdyspaikalle 

odottamaan kahta letkassa ohi ajavaa yhdistelmää. Tähdättynä letkan ohitushetkeen 

letkaa odottanut rekka kiihdytti ja liittyi letkan perään. Kolmannella kerralla (kuva 28 b) 

letkan viimeisin rekka koukkasi (kahden edellä ajaneen rekan ajaessa suoraan) 

kiihdytyskaistallisen levähdyspaikan läpi 40 km/h nopeudella. Levähdyspaikan jälkeen 

rekka kiihdytti moottoriteille ja kuroi edessä ajavan letkan kiinni sekä liittyi letkajonoon. 

Neljännellä kerralla (kuva 28 c) letkan viimeisin rekka koukkasi (kahden edellä ajaneen 

rekan ajaessa suoraan) kiihdytyskaistallisen levähdyspaikan läpi 60 km/h nopeudella. 

Levähdyspaikan jälkeen rekka kiihdytti moottoriteille ja kuroi edessä ajavan letkan kiinni 

sekä liittyi letkajonoon. 
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 Letkan muodostamistestipaikat: a) Tammio Rest Area b) Loviisan levähdysalue 

c) KafeFinlandia eteläinen (Kartat: Kansalaisen karttapaikka, 2019) 

 

 Kiihdytysmatkan (levähdysalue + kiihdytyskaista) pituus letkan 

muodostamistestipaikoissa: a) 590 m b) 810 m c) 590 m (Kartat: Google Maps, 

2019) 
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TULOKSET 

Taulukossa 9 on esitetty letkan muodostamistestien tulokset. 

Taulukko 9. Letkan muodostamistestitulokset 23.-24.10.2019. 

Aika ja paikka Liittyvän 
3. rekan 
nopeus 
lähtö- 
tilanteessa  

Letkan ja 
liittyvän 3. rekan 
nopeus 3. rekan 
tullessa moottori- 
tielle 

Aika 
levähdys- 
alueelta 
lähdöstä 
letkaan 
liittymiseen 

Letkan 
kiinni- 
ottoaika 
moottori- 
tiellä 

23.20.2019 E18 välillä Hki-
Porvoo 

89 km/h letka: 85 km/h 

3. rekka: 89 km/h 

 450 sek. 
(7:30 min) 

24.10.2019 Tammio Rest Area 
(kuva 27a) 

0 km/h letka: 85 km/h 

3. rekka: 55 km/h 

215 sek. 

(3:35 min) 

161 sek. 

(2:41 min) 

24.10.2019 Loviisan 
levähysalue (kuva 27b) 

40 km/h letka: 85 km/h 

3. rekka: 78 km/h 

254 sek. 

(4:14 min) 

204 sek. 

(3:24 min) 

24.10.2019 KafeFinlandia 
eteläinen (kuva 27c) 

60 km/h letka: 85 km/h 

3. rekka: 80 km/h 

81 sek 
(1:21 min) 

48 sek. 

 

Kuvassa 29 näkyy rekkojen ajonopeudet 3. rekan ollessa levähdysalueella ja 3. rekan 

liittyessä levähdysalueelta rampin kiihdytyskaistan kautta moottoritielle.  

 

 Kahden rekan muodostaman letkajonon ja letkaan liittyvän 3. rekan ajonopeudet 

levähdyspaikan ollessa a) Tammio Rest Area b) Loviisan levähdysalue c) 

KafeFinlandia eteläinen (Kuvat: Veikko Pekkala) 
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Tulokset osoittivat, että letkan muodostaminen matkanopeudella 80 km/h ajavaan letkaan 

vie tyhjiltäkin, mutta erityisesti kuorma päällä olevilta rekoilta huomattavasti aikaa, useita 

minuutteja. Käytännössä puoliperävaunuyhdistelmä ei ehtinyt kiihdyttämään 

pysähtyneestä tilasta moottoritielle kiihdytyskaistan loppuun kuin 50-60 km/h nopeuteen. 

täysperävaunuyhdistelmillä tulos olisi vielä huonompi. Liittymistä tavoitteleva rekka 

joutui ajamaan moottoritiellä suurempaa nopeutta kuin letka, käytännössä rajoitinta 

vasten pitkän matkaa ja kuitenkaan letkan tavoittaminen 4 km/h (~1,1 m/s) nopeuserolla 

vei kauan aikaa. 

MITTAUSMENETELMÄN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Mittausmenetelmällä saatavat tulokset pitää mieltää suuntaa-antaviksi koska todellisessa 

ajotilanteessa muuttuvien tekijöiden merkitys lopputulokseen on suuri. Tärkein muuttuva 

tekijä testien aikana oli liikennemäärä sekä moottoritiellä että levähdysalueella.   

JATKOKEHITYSKOHTEET 

Mahdollisia jatkotestejä kannattaa suorittaa eri ajankohtina, jolloin muun liikenteen 

määrän vaikutus letkan muodostamisnopeuteen saadaan määriteltyä.   
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LIITE 9. HAVAINNOINTI JA HAASTATTELUT 

MENETELMÄ 

Havainnoinnin ja haastattelujen tulokset kerättiin Oulun yliopiston ja Ahola Transportin 

toimesta havainnointi- ja haastattelulomakkeille. Lomakkeiden sisältö tarkastettiin läpi 

yhdessä ja niiden perusteella tehtiin alustavat johtopäätökset. Johtopäätösten tueksi 

nauhoitetut ajovideot ja haastattelut käytiin läpi Oulun yliopiston toimesta.  

Samaa Taulukossa 10 esitettyä lomakepohjaa käytettiin sekä havainnointiin että 

haastatteluihin. 

Taulukko 10.  Havainnointi- ja haastattelulomake. 

            Näkökulma 

 

Tarkastelussa: 

Infra Kuljettaja Rekan/letkan 
käyttäyminen 

Muun 
liikenteen 
käyttäyminen 

Data/ 
tietotarpeet 

Ajojen 
järjestäminen, 
Operationaalinen 
suunnittelu 

Letkan 
tarjoaminen/löytäminen 

      

Lastaus, kuormien 
purkaminen, asiakkaan 
prosessit 

      

Kokoontuminen, 
odottaminen 

      

Letkaan liittyminen, 
ajojärjestys letkassa 

      

Moottoritiet       

Maantiet       

Taajama-alueet       

Risteykset       

Liikennevaloristeykset       

Kiertoliittymät       

Tunnelit       

Sillat       

Kuljettajien 
taitotasoerot: 1. rekan 
kuljettaja vs. muut 

      

Polttoaineen 
kulutukseen vaikuttavat 
tekijät 

      

Sään ja 
ympäristöolosuhteiden 
vaikutukset (jää, räntä, 
liukkaus, sumu, pimeys 
jne.) 
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MENETELMÄN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Tuloksia tulkittaessa pitää huomioida testiajoihin sekä havainnointiin ja haastatteluihin 

osallistuneiden pieni lukumäärä (5 kuljettajaa, 2 kuljetussuunnittelijaa) sekä 

osallistuneiden pääsääntöisesti myötämielinen suhtautuminen letka-ajamiseen.  

JATKOKEHITYSKOHTEET 

Jatkossa huomattavasti suurempi otanta antaisi monipuolisemman kuvan eri 

näkökulmiin. Haastattelun rungoksi on olemassa monia hyviä esimerkkejä (mm. Vos, 

2018)  

 


