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Tämän työn tarkoitus on antaa ajankohtainen (state-of-the-art) tilannekuvaus maailmalla 

raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen automaattiseen ajamiseen liittyvän teknologian 

kehittämisen, testaamisen ja käyttöönoton osalta. Erityisesti tarkastellaan 

tavarankuljetukseen liittyvän rekkojen letka-ajamiseen (eng. truck platooning) liittyvää 

teknologiaa. Vaikka tarkastelu keskittyy raskaaseen kalustoon, kehitettävän teknologian 

päällekkäisyyden takia työssä viitataan myös automaattisten henkilöajoneuvojen 

kehitystyöhön ja vaiheisiin.  

Automaattisten raskaan liikenteen rekkojen nykytilaraportti on yksi osa Platooning 

Finland -projektin tuottamista dokumenteista. 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. 

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. 

Tämän nykytilaraportin sisältö kerättiin suurelta osin valmistajien ja palveluiden 

tarjoajien sekä liikenne ja logistiikka -alan kansainvälisten konferenssien www-sivulta 

samoin kuin alan lehdistön www-sivuilta. Lisäksi lähteinä käytettiin sosiaalisen median 

kanavia, kuten YouTube, Twitter ja Facebook. 



 

  

Kappaleessa 1 käydään läpi yleisesti käytössä olevat ajoneuvojen ajamisen automaation 

SAE-tasot sekä yksi esimerkki rekkojen valmistajien letka-ajoteknologian 

toiminnallisuuksien kehitysvaiheistuksista. Kappaleessa 2 listataan rekoissa käytössä 

olevaa teknologiaa ja toiminallisuutta sekä esitellään esimerkkejä rekkojen valmistajista 

ja automaattisiin rekkoihin liittyvän teknologian kehittäjistä. Kappaleessa 3 listataan 

automaattisten rekkojen markkinoille tulemiseen liittyviä aikatauluennusteita. 

Kappaleessa 4 käydään läpi automaattisten rekkojen kehitystilannetta eri puolilla 

maailmaa, painottuen USA:han ja Eurooppaan. 

Kappaleessa 5 esitetään kartoituksen perusteella tehdyt johtopäätökset automaattisten 

rekkojen teknologian kehittymisestä alalla vallitsevasta kahdesta näkökulmasta.  

Ensimmäistä näkökulmaa edustavat rekkojen valmistajat, jotka panostavat kehitykseen, 

jossa rekkojen automaattista toiminnallisuutta kehitetään lisäämällä ajamista avustavia 

toiminnallisuuksia jo käytössä olevien lisäksi. Tällä hetkellä kehityksen painopiste on 

SAE tasoilla 1-3. Toista vallitsevaa näkökulmaa edustavat monet kasvuyritykset 

erityisesti USA:ssa.  Näiden toimijoiden tavoitteensa on rahoituksen jatkuvuuden 

turvaamiseksi valmistaa mahdollisimman nopeasti automaattinen rekka tai automaattisen 

ajamisen mahdollistava järjestelmä SAE tasoilla 4-5.  

 

Asiasanat: Automaattinen rekka, rekkojen letka-ajaminen 

     



 

  

SUMMARY 

Automatic Trucks state of the art -report, 2019 

Veikko Pekkala, Rauno Heikkilä 

University of Oulu, Structures and Construction Technology 

Research 2019, 66 pages 

ISBN: 978-952-62-2628-6 

 

In addition to final report, his report is part of the documents produced by Platooning 

Finland -project. The Platooning Finland project was a collaboration between University 

of Oulu, Corp. Ahola Transport Abp, Oy Attracs Ab and Scania CV Ab. The Finnish 

Transport and Communications Agency (Traficom) participated as a member of the 

project management team. The project was part of the NordicWay2 project. The road 

authorities in Finland, Sweden, Norway and Denmark, in co-operation with companies, 

research institutes, manufacturers and service providers, are developing road traffic 

automation and interoperable systems (C-ITS) in Nordic conditions (NordicWay, 2019). 

The three-year project (2017-2020) receives funding from the European Commission's 

Connecting Europe Facility (CEF) program. From Finland, Traficom and the Finnish 

Transport Infrastructure Agency are involved in the project. 

The content of this state-of-the-art report was largely collected from the websites of 

manufacturers and service providers, from the websites of international conferences in 

the field of transport and logistics, as well as from the websites of the industry press. In 

addition, the survey was conducted on social media channels such as YouTube, Twitter 

and Facebook. 

Chapter 1 reviews commonly used vehicle driving automation SAE levels, as well as one 

example of the development stages of truck convoy technology functionalities. Chapter 

2 lists the technology and functionality used in automatic trucks and presents examples 

of automatic truck manufacturers and developers of technology related to automatic 



 

  

trucks. Chapter 3 lists the timetable forecasts for the commercial launch of automatic 

trucks. Chapter 4 reviews the development situation of automatic trucks around the world, 

with an emphasis on the US and Europe 

Chapter 5 presents the conclusions drawn from the survey on the development of 

automatic truck technology from two dominant perspectives. The first aspect is 

represented by many long-established truck manufacturers in the industry. They 

emphasize the development in which automatic functionality is developed by adding 

driving-assisting functionalities in addition to those already in use. Currently focus is on 

SAE levels 1-3. Another perspective is represented by many start-up companies, 

especially in the US. Their goal is to produce as soon as possible an automatic truck or 

an automatic driving system on SAE levels 4-5. 

Keywords: Automatic truck, truck platooning, truck convoying 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

ADAS Advanced Driver Assistance System, Edistynyt kuljettajaa avustava 

järjestelmä 

Automated Automaattinen ajoneuvo. Ajoneuvo, joka kykenee ainakin osin 

vehicle suoriutumaan ajotehtävistä ilman kuljettajaa. (Lumiaho ja Malin, 

2016) 

CEF Connecting Europe Facility -ohjelma 

C-ITS Cooperative Intelligent Transport Systems 

DOT United States Department of Transportation 

DSRC Dedicated Short Range Communication 

ENSEMBLE ENabling SafE Multi-Brand platooning for Europe 

ICCT International Council on Clean Transportation 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ITS-G5  Intelligent Transport system-G5. Euroopan standardi ajoneuvojen 

väliseen kommunikointiin. Perustuu standardiin IEEE 802.11p. 

IMU Inertia Measurement Unit 

ITS Intelligent Transportation System 

NOC Network Operations Cloud (Peloton), Network operations Center 

(Einride & Ericsson) 

(Truck) (Rekkojen) letka-ajo (Lumiaho ja Malin, 2016) 

Platooning  

ODD Operational Design Domain.  

SAE Society of Automotive Engineers 

V2C Vehicle to Cloud 

V2I Vehicle to Infrastructure 

V2V Vehicle to Vehicle 

V2X Vehicle to Everything 
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1 AUTOMAATTISET AJONEUVOT 

1.1 Automaattisten ajoneuvojen luokittelu 

Ainakin osin ilman kuljettajaa ajotehtävistä suoriutuvat automaattiset ajoneuvot voidaan ryhmitellä 

usealla tavalla. Tässä työssä automaattiset ajoneuvot jaetaan teillä (on-road) ja yleisten teiden 

ulkopuolella (off-road) käytettäviin ajoneuvoihin. Tarkemmin ajoneuvot jaetaan vielä sen mukaan, 

onko niissä käytetty automaatio rajoitettu vai rajoittamaton sekä onko ajoneuvon automaattinen 

ajaminen sidonnainen ajoympäristöön. Käytännössä automaation rajoittuneisuudella tarkoitetaan 

SAE-automaatiotasoja, jotka esitellään kappaleessa 1.2. Ajoympäristön sidonnaisuudella tarkoitetaan 

sitä, onko ajoneuvo suunniteltu toimivaksi periaatteessa kaikkialla vai ensisijaisesti rajoitetuilla 

alueilla kuten parkkialueilla, satamissa, jakelukeskusalueilla tai tehdasalueilla. Rajoitetuilla alueilla 

automaattisten ajoneuvojen käyttömahdollisuuksia helpottaa mm. alueen rajoitettu koko, ennalta 

määritellyt reitit, vähäinen muu liikenne ja pieni ajonopeus. (Walker, 2017; Beiker, 2018) 

Tiekäyttöön tarkoitetut automaattiset ajoneuvot jaetaan henkilö- ja tavarakuljetukseen tarkoitettuihin 

ajoneuvoihin. Henkilökuljetukseen tarkoitettuja ajoneuvoja ovat esimerkiksi henkilö- ja linja-autot. 

Tiekäyttöön tarkoitettuja automaattisia tavarakuljetusajoneuvot jaetaan vielä pakettiautoihin ja 

kuorma-autoihin sekä ajoneuvoyhdistelmiin. Tiekäyttöön tarkoitettujen automaattisten ajoneuvojen 

jaottelu on esitetty kuvassa 1. (Beiker, 2018) 
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 Automaattisen tiekäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen jaottelu (Beiker, 2018). 

 

Maastokäyttöön tarkoitetut automaattiset ajoneuvot jaetaan eri aloilla, esimerkiksi kaivostoiminnassa 

ja maanviljelyssä käytettävät traktorit ja moottorityökoneet, kuten kaivinkoneet ja kippiautot. Edellä 

mainituissa ympäristöissä on mahdollista käyttää myös automaattisia tavarankuljetuskuorma-autoja 

ja rekkoja. Maastokäytössä automaattisia ajoneuvoja käytetään yleensä rajoitetuilla alueilla, kuten 

kaivosalue tai viljelysalue. 

Tässä työssä keskitytään isoihin automaattisiin yleisille teille (on-road) ja rajatuilla alueille (on-

road/off-road) suunniteltuihin tavarankuljetusajoneuvoihin, lähinnä kuorma-autoihin ja rekkoihin. 

Tarkastelu sisältää kolme eri automaattisten rekkojen sovellusta: 

1) (yksittäin liikkuvat) automaattiset rekat 

2) (kahden tai useamman rekan muodostama) letka-ajaminen (truck platooning) 

3) etäohjauksen hyödyntäminen edellä mainituissa tapauksissa 
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1.2 Automaattiset rekat ja SAE tasot 

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 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 
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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 (Vissers et al., 2018). Yksi esimerkki edellä mainituista 

toiminnallisuuksista on ruuhka-avustin (Traffic Jam Pilot tai Traffic Jam Chauffeur). Ruuhka-avustin 

mahdollistaa SAE-tason 3 ajamisen vain tietyissä olosuhteissa, eli ajettaessa toisen ajoneuvon takana 

monikaistaisella moottoritiellä, jossa ei ole jalankulkijoita tai polkupyöräilijöitä ja ajonopeus on 

maksimissaan 60 km/h. Lisäksi kaistanvaihdot eivät ole mahdollisia eikä tiellä saa olla tietyömaita. 

Toiminnallisuus toimii vain päivänvalossa sateettomalla kelillä ja yli 0 oC lämpötilassa. (CNET, 

2018; Wood et al., 2019). Suomen vaihtelevat olosuhteet ovat haasteellisia monille 

toiminnallisuuksille, esimerkiksi talvella ajoradan reunaviivojen lumeen peittyminen kamerakuvaan 

perustuvalle kaista-avustimelle. 

1.3 Rekkojen letka-ajaminen ja SAE-tasot 

SAE-tasoilla vasta SAE-tasoilla 4 ja 5 kuljettajalla ei ole enää mitään ohjausvastuuta koko matkan 

tai sen osan aikana. Rekkojen letka-ajaminen tarkoittaa usean rekan peräkkäin ajamista erittäin 

lyhyillä ajoneuvojen välisillä etäisyyksillä. Välimatkat voivat olla niin lyhyitä, ettei jokaisen rekan 

kuljettaja voi olla vastuussa turvallisuuskriittisten tapahtumien, kuten kovan jarrutuksen, tapauksessa. 

Lisäksi letkaa kokonaisuutena voidaan pitää toisiinsa kytkettyjen järjestelmien järjestelmänä, jonka 

kokonaisvaatimuksia ei ole kuvattu SAE-määrittelyissä. Alimmat SAE-automaatiotasot eivät siis ole 

suoraan sovellettavissa letka-ajamiseen. Tämän takia on olemassa useampi erilainen automaatiotason 

luokittelu raskaille ajoneuvoille, jossa letka-ajamisen tarpeet on otettu huomioon. Luokittelut 

sisältävät elementtejä, kuten vähimmäisaikavälin ajoneuvojen välillä, onko tien sivuttaissuuntainen 

ohjausautomaatio käytettävissä, ajonopeusalue, toiminta-alueet, kuten moottoritiet jne. (Vissers et al., 
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2018; Van Ark, et al., 2017) Yksi esimerkki letka-ajamisen automaatiotasoista/vaiheista ja niiden 

sovittamisesta SAE-tasoihin on Scanian esittämänä kuvassa 3. Tarkemmin asia on esitetty taulukossa 

1. 

 

 Rekkojen letka-ajamisen automaatiotasot/vaiheet ja niiden linkittäminen SAE-tasoihin 

(Scania 2019a). 
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Taulukko 1. Rekkojen letka-ajamisen automaatiotasot/vaiheet ja linkittäminen SAE –tasoihin 

(Scania 2018b; Van Ark et al., 2017) 

Vai-

he 

SAE

-taso 

Kuvaus Kuljettaja Yhteenkytkentä Jarrutus Väli-  

matka  

(noin 

metriä, 

kun 

nopeus 

80 

km/h) 

1 1-2 Manuaali

- ohjaus 

Joka rekassa Ei kytkentää  40 

2 1-2 Toisiinsa 

kytketyt 

rekat 

Joka rekassa.  Rekat on radioteitse 

kytketty yhteen ja 

kontrollijärjestelmään 

Samanaikaisesti 

jokaisessa 

rekassa 

20 

3 3 Semi-

auto-

maattiset 

rekat 

Joka rekassa 

1. rekassa ohjaa 

koko jonoa sekä 

tien pituus- että 

poikittaissuun-

nassa, muissa 

rekoissa kuljettaja 

voi esim. levätä 

tai nukkua 

Rekat on radioteitse 

kytketty yhteen ja 

kontrollijärjestelmään 

Samanaikaisesti 

jokaisessa 

rekassa 

10 

4 4+ Auto-

maattiset 

rekat, 

Robot 

followers 

Vain 1. rekassa 

oltava kuljettaja, 

joka ohjaa koko 

jonoa 

Rekat on radioteitse 

kytketty yhteen ja 

kontrollijärjestelmään 

Samanaikaisesti 

jokaisessa 

rekassa 

10 

 

Letka-ajamisen automaatiotasolla/vaiheessa 1 rekat ajavat manuaaliohjauksessa peräkkäin lähellä 

toisiaan. Vaiheessa 2, 3 ja 4 toisiinsa yhteen kytkettyjen ja kommunikoivien rekkojen ensimmäinen 

rekka on johtorekka, jonka kuljettajan ohjausta perässä ajavat rekat seuraavat. Vaiheessa 3 perässä 

ajavissa rekoissa on kuljettajat, jotka letka-ajon aikana voivat levätä. Vaiheessa 4 perässä ajavissa 

rekoissa ei tarvita enää kuljettajaa. (Scania, 2016a, 2016b, 2016c, 2018a, 2018b, 2019)  
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1.4 Automaattisten rekkojen ja letka-ajo-rekkojen etäohjaus 

Rekoissa istuvat kuljettajat voidaan korvata myös etäohjauksella. Etäohjaus on jo käytössä joissakin 

yleisten teiden ulkopuolisilla (off-road) rajatuilla alueilla, kuten kaivoksissa, infra-rakennuskohteissa 

ja maataloudessa. Etäohjaus yleistynee ensin taajamien rajatuilla alueilla (esim. satamat, 

tehdasalueet) ja sitten yleisillä teillä. Yleisillä teillä yksittäin ajavien automaattisten rekkojen osalta 

on esitetty visioita, joissa yksi henkilö voisi hoitaa useamman etäohjattavan ajoneuvon ohjaamisen 

kontrollikeskuksesta. Ruotsalainen Einride on ilmoittanut tavoitteekseen suhdeluku 10:1, eli yksi 

ihminen voisi samanaikaisesti tarkkailla ja etäohjata kymmentä rekkaa. (Einride, 2019). 

Etäohjausjärjestelmiä tukee myös 5G-teknologian käyttöönotto. 5G:tä hyödynnetään edellä 

mainitussa Einriden Ruotsissa yleisellä tiellä suoritetuissa ajoissa. 5G:n yleistymisestä yhtenä 

esimerkkinä suljetuista alueista voidaan mainita satama-alueet, joihin Suomessa suunnitellaan 

yksityisiä 5G-verkkoja (ETN, 2019)  
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2 AUTOMAATTISISSA REKOISSA KÄYTETTÄVÄ 

TEKNOLOGIA 

2.1 Automaattiset rekat ja rekkojen letka-ajo 

Automaattisissa ajoneuvoissa ja rekoissa käytetään teknologiaa, jossa ajoneuvojen ohjausprosessi 

jaetaan 1) antureista ja muista ajoneuvon ulkopuolisista läheistä saatujen tietojen keräämiseen ja 

analysointiin (connecting, sensing, analysing), 2) analysoitujen tietojen yhdistelemiseen ja päätösten 

tekemiseen (deciding), sekä 3) ohjauskomentojen suorittamiseen (controlling). (Renesas, 2019; MIT, 

2019) Taulukossa 2 on esimerkkejä prosessissa käytettävistä teknologioista ja komponenteista. Osa 

teknologiasta on käytössä jo markkinoilla olevissa rekoissa, osa tulee yleistymään vasta 

tulevaisuudessa. 
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Taulukko 2. Esimerkkejä raskaissa rekoissa käytettävästä teknologiasta (ICCT, 2018; USDOT, 

2018).  

Tekno-

logia 

Kom-

po-

nentit 

Kuvaus Kaupal-

lisesti 

saatavilla? 

Esimerkkejä 

valmistajista 

Anturit Kamera Kohteiden tunnistamiseen. Toimii 

huonosti pimeässä, kirkkaassa valossa ja 

huonoissa sääolosuhteissa. 

 

Kyllä Continental,  

Mobileye, 

Delphi 

Tutka Nopeuden ja suunnan määrittämiseen. 

Lisäksi etäisyys muihin kohteisiin. 

Kyllä Bosch,  

Continental,  

Autoliv, Delphi 

Laser Kohteiden etäisyyden ja nopeuden 

mittaamiseen. 

Kyllä Velodyne 

LiDAR,  

LeddarTech,  

Quanenergy,  

Delphi, Strobe,  

Waymo 

Paikan-

nus 

(GPS) 

Ajoneuvon nopeuden ja paikan 

määrittäminen 

Kyllä Linx 

Technologies 

Tieto- 

liikenne/ 

kommu-

nikointi 

 

V2V, 

V2I, 

V2X 

USA:  

DSRC  

 

EU:  

ITS-G5 

DSRC soveltuu kaksisuuntaiseen 

tietoliikenteeseen 5,9 GHz –taajuudella, 

pohjautuu IEEE802.11p. Mahdollistaa 

V2V- ja V2I-tietoliikenteen.  

 

Euroopassa ITS-G5 (5,9 GHz -taajuus, 

pohjautuu IEEE802.11p. (ENSEMBLE, 

2018a) 

Kyllä NXP, 

Qualcomm 

5G Viidennen sukupolven mobiiliteknologia, 

joka mahdollista mm. esineiden internetin 

laajenemisen itseohjautuviin 

robottiajoneuvoihin.  

Saatavilla, 

aluksi 

suoritusky

ky lähellä 

4G:tä, 

toiminnalli

suus 

paranee 

vaiheittain 

Huawei, Nokia, 

Ericsson 

Ohjel-

mistot 

Algorit

mit, 

tekoäly, 

kone-

oppi-

minen 

Ohjelmistoja käytetään antureiden 

ottamien kuvien käsittelyyn, muista 

ajoneuvoista tai infrasta tulevien viestien 

tulkitsemiseen sekä ajoneuvon 

ohjaustoimintojen hallintaan reaaliajassa. 

 

Kyllä, 

rajoitetusti 

Nvidia, Intel,  

Autoliv, Cisco, 

Uber ATG, 

monet muut 
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Taulukossa 3 on listattu sekä nykyisin markkinoilla olevissa rekoissa toimivia teknologiasovelluksia, 

että tulevissa automaattisissa rekoissa vaadittavia sovelluksia. Taulukossa on mainittu sekä letka-ajon 

kypsyysvaihe, että SAE-taso, jonka eri sovellusten yhteiskäyttö mahdollistaa.  
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Taulukko 3. Rekoissa teknologiasovelluksia ryhmiteltynä SAE-tasojen ja letka-ajon 

automaatiovaiheiden mukaisesti (Van Ark et al., 2017; ICCT, 2018; ENSEMBLE, 2019; 

Daimler, 2018c; Scania, 2019a; Automatic Vehicles, 2019a.  
Platooning toimintakyky (Van Ark et al., 2017):  
1) Perustoimintakyky (Initial Operating Capability - IOC)  
2) Keskiasteinen toimintakyky (Mid-term Operating Capability - MOC)  
3) Täysi toimintakyky (Full Operating Capability - FOC)  

Nykyiset 
rekat (2019) 

IOC MOC FOC 

SAE taso (0-5) 0-1 1-2 3 4 

Platooning vaihe (0-4) 0 1+2 3 4 

Arvio kaupallisesta saatavuudesta (Technology market introduction) Saata-villa 

Saatavilla (ei sisällä 
V2V/V2X, jonka 
aikataulu avoin), 

2022 ****) 
(ENSEMBLE multi-

brand, sisältää 
V2V/V2X) 

  
2030 **) 
*****) 

passiivinen kaistavaroitin (Lane Change Warning - LCW) kyllä       

kuolleenkulman tunnistin kyllä       

automaattivaihteisto (AMT) kyllä       

ekologisen ajotavan avustin kyllä       

automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (Advanced Emergency Braking - 
AEB) 

kyllä       

törmäysvaroitin (Forward Collision Warning - FCW) kyllä       

aktiivinen kaistallapitoavustin (Lane Keeping Assist - LKA)   kyllä     

mukautuva vakionopeuden säädin (Adaptive Cruise Control - ACC) kyllä       

yhteistoiminnallinen mukautuva vakionopeuden säädin (Cooperative 
Adaptive Cruise Control - CACC), vaatii V2V kommunikoinnin (V2X 
kommunikointi mahdollisesti myös mukana) 

***) (Kyllä- ENSEMBLE)     

Kaistanvaihtoavustin (Lane Change Assist - LCA)   kyllä     

Ennakoiva vakionopeuden säädin (Predictive Cruise Control - PCC)   kyllä     

Telematiikka (Telematics) *) 
(erikseen 

ostettavissa) 
      

Täysi sivusuuntainen hallinta     kyllä   

Erimerkkisten rekkojen yhteentoimivuus   (Kyllä- ENSEMBLE)     

Rekkojen välinen etäisyys (minimi) [sekuntia/metriä 80 km/h nopeudessa] > 1.0 s 1.0 s/ 22 metriä 
0.6 s/13 
metriä 

0.3 s/6.7 
metriä 

          

*) Telematiikka järjestelmät yhdistävät tietoliikenteen ja tietojenkäsittelyn, jotka kattavat tiedon keräämisen, ryhmittelyn, tallentamisen 
sekä tiedon haun ja –välittämisen.  Telematiikka tarjoaa reaaliaikaista tietoa rekkojen sijainnista, nopeudesta, sääolosuhteista tien 
kunnosta sekä kuljettajien toiminnasta. Tietoa voi käyttää hyväksi esim. etsittäessä mahdollisuuksia linkittää rekkoja, jotta ne voivat 
muodostaa letkajonon. 

**) 2020: Tason 4 ja 5 rekkoja ei ole kaupallisesti saatavilla yleisille teille mutta joitain esimerkkejä on testikäytössä sekä yleisillä teillä että 
yleisten teiden ulkopuolella kaivos- ja maataloustoiminnassa sekä rajatuilla alueilla kuten teollisuusalueilla ja satamissa.  

***) 2020: Peloton-järjestelmä on kaupallisesti saatavilla ja jälkiasennettavissa nykyisiin rekkoihin (aluksi vain USA:ssa) 

****) Tapahtuakseen Euroopassa pitää rekoilla olla lupa ajaa letkajonoissa moottoriteillä joka puolella EU:ssa. 
*****) Daimler/Mercedes-Benz:in arvio yleisillä teillä toimiville SAE tason 4 rekoille vuonna 2029-2030. 
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2.2 Esimerkkejä automaattisten rekkojen valmistajista ja ajamista tukevien 

palvelujen tuottajista 

Vuonna 2018 suoritetun markkinatutkimuksen mukaan automaattisten keskiraskaiden ja raskaiden 

ajoneuvojen globaalien markkinoiden keskeisiä toimijoita tarkasteluvälillä 2019–2030 ovat 

(Navigant Research, 2018): 

• ajoneuvojen valmistajista Daimler AG, Ford Motor Company, Toyota/Hino Motors, 

Volkswagen/MAN/Scania, Volvo Group (/UD Trucks), Tesla ja Yutong, sekä 

• teknologiayrityksistä/palvelujen tuottajista ja ensisijaisista osatoimittajista (Tier 1 suppliers) 

Amazon, Peloton Technology, TuSimple, Uber/Ottomotto LLC, Waymo, ZF Group, Bosch, 

Eaton, Embark Trucks, Einride, Ike Robotics, KAMAZ, Nuro.AI, PACCAR, Proterra ja Starsky 

Robotics. 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi joidenkin rekkojen valmistajien, osatoimittajien sekä palvelun 

tuottajien automaattisten rekkojen kehitykseen liittyviä aktiviteetteja. 

2.2.1 Volvo 

Volvo julkaisi ajamista tukevan järjestelmänsä päivitysaikataulun (Volvo Active Driver Assistant – 

VADA 2.0) kesäkuussa 2019. VADA 2.0 tulee saataville USA:ssa VNR-, VNL- ja VNX-malleihin 

vuoden 2019 aikana (Q3/2019). Toiminnallisuuksista tarjolla ovat passiivinen kaistavaroitin, 

automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, aktiivinen kaistallapitoavustin (moottoritieympäristössä), 

mukautuva vakionopeudensäädin (nopeudella >10 mailia tunnissa) ja kameraan perustuva ajajan 

aktiivisuuden seuranta. Vuoden 2020 aikana julkaistaan päivityspaketti, jossa on mukana mukautuva 

vakionopeuden säädin Stop & Go -toiminnolla sekä kaistanvaihtoavustin. (Construction Equipment, 

2019)  

Volvo kehittää aktiivisesti sekä automaattisesti kulkevien henkilöautojen että rekkojen teknologiaa, 

mukaan lukien letka-ajoteknologia. Volvon on mukana ympäri maailmaa erilaisissa projekteissa, 

joista mainittakoon ENSEMBLE ja Platoon4Sweden, joista jälkimmäisessä kehitetään erityisesti 
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letkassa ajavien rekkojen välisen kommunikoinnin mahdollistavan V2V-tekniikan 

toimintavarmuutta. Volvo kehittää eri valmistajien kanssa keskenään yhteensopivaa letka-ajo-

toiminnallisuutta yhdessä mm. Scanian kanssa. (Volvo Group, 2017; Trafikverket, 2017; 

ENSEMBLE, 2019a).  

Ensimmäisten kaupallisten automaattisten Volvo-rekkojen odotetaan yleistyvän rajatuilla 

erityisalueilla kuten kaivokset. Automaattiset, ilman kuljettajaa ajavat Volvo FMX-rekat ovat olleet 

säännöllisessä käytössä kaivoksessa Bolidenissä (Volvo Trucks, 2017). Volvo on myös aloittanut 

automaattisten rekkojen kokeilun Norjassa Brønnøyn kalkkikaivoksella, jossa automaattiset rekat 

ajavat kaivoksen ja sataman välistä viiden kilometrin matkaa (Volvo Trucks, 2019a). Volvo tekee 

kehitystyössä ja pilotoinneissa yhteistyötä kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoiden, esimerkiksi 

FedExin kanssa. (Volvo Group, 2018a; Bloomberg, 2018; Venturebeat, 2018; TT News, 2018) 

Volvo julkaisi vuonna 2018 Vera-konseptimallin (Kuvat 4a ja 4b), joka on automaattinen 

sähkötoiminen ajoneuvo. Verasta on tarkoitus kehittää ajoneuvo, jota käytetään ensin rahdin 

siirtämiseen rajatuilla alueilla, kuten satamissa ja tehdasalueilla. Veran maksimi ajonopeus on 40 

km/h (vertaa Einride T-podin max. 5 km/h). Veraa ohjataan etänä keskitetysti ohjauskeskuksista. 

Veraa tullaan testaamaan todellisessa käytössä logistiikkakeskuksen ja sataman välillä Göteborgin 

satama-alueella. (Volvo Trucks, 2018b; TT News, 2018x; Heavy Equipment Guide, 2019) 

  

 a) Vera vasemmalla, b) etäohjauskeskus oikealla. (Kuvat: Volvo Trucks, 2018b) 

 



22 

 

 

  

2.2.2 Scania 

Scania panostaa aktiivisesti letka-ajoteknologian kehittämiseen ja markkinoille tuomiseen. Scania 

näkee letka-ajoteknologian osana rekkojen automaattiseen ajamiseen liittyvän teknologin 

kehittämistä neljävaiheisena jatkumona kappaleessa 1.3 esitetyn kuvan 3 ja taulukon 1 mukaisesti. 

Scania on mukana kehittämässä, testaamassa ja demonstroimassa letka-ajorekkojaan ympäri 

maailmaa (mm. Suomi, Norja, Singapore) erilaisissa projekteissa, joista mainittakoon samat kuin 

Volvolla: ENSEMBLE ja Platoon4Sweden. Scania on tuomassa SAE 2 -tason rekkaa markkinoille 

vuoden 2019 aikana. 

Kaivospuolella Scania on testannut automaattista rekkaa Länsi-Australiassa (Kuva 5). Lisäksi Scania 

esitteli lokakuussa 2019 hytittömän AXL konseptin (Kuva 6) (Scania, 2018c; 2019c) 

 

 Scanian automaattinen XT 8x4-rekka kaivosalueella. (Kuva: Scania, 2018c) 

 

 

 Scanian automaattinen AXL-rekka kaivosalueella. (Kuva: Scania, 2019c) 
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2.2.3 Daimler/Mercedes-Benz (& Torc Robotics) 

Daimler Trucks on demonnut sen yleisillä teillä automaattisen ajamisen Highway Pilot -järjestelmää 

sekä USA:ssa (Freightliner Inspiration Truck, 2015) että Euroopassa Saksassa (Mercedes-Benz 

Actros). Järjestelmät ovat SAE-automaatiotason 3 järjestelmiä. (Daimler, 2015) 

Daimler teki vuoden 2019 alussa päätöksen luopua letka-ajoteknologian kehittämisestä 

kärkihankkeena ja siirtää kehitystyönsä painopistettä suoraan automaattisten autojen ja rekkojen 

kehitystyöhön. Perusteluna olivat sen omat kokemukset USA:ssa, joiden mukaan letkamuodostelmaa 

ei pystytä pitämään USA:n tiestössä tarpeeksi yhtäjaksoisesti, jotta jonoajamisesta saatavat 

polttoainekustannusten säästöt olisivat kannattavalla tasolla. Samoin jatkuva jonon muodostaminen 

ja purkaminen johtavat siihen, että kaikissa rekoissa pitää olla myös tulevaisuudessa kuljettaja eivätkä 

rekat voi siis ajaa täysin automaattisesti. (Daimler, 2019c; IEEE, 2019a) 

Automaattisten rekkojen kehittämisessä Daimler toi SAE-tason 2 rekan (Amerikassa Freightliner 

Cascadia ja Euroopassa Actros, Kuva7) markkinoille vuonna 2019 (Mercedes-Benz, 2019). Uusi 

järjestelmä (Active Drive Assist 5 / Detroit Assurance 5.0) voi jarruttaa, kiihdyttää ja ohjata 

itsenäisesti. Ensimmäistä kertaa kaikki edellä mainitut toiminnot ovat mahdollisia kaikilla 

nopeuksilla. Tutkan ja kameran tuottaman datan käsittely mahdollistaa pitkittäis- ja 

poikittaissuuntaisen ohjauksen.  

  

 Vasemmalla Daimler Cascadia, oikealla Mercedes-Benz Actros. (Kuvat: Mercedes-

Benz, 2019) 

Lisäksi Daimler alkaa kehittämään (USA:ssa yhdessä Torc Roboticsin kanssa) ja testaamaan SAE-

tason 4 rekkoja vuoden 2019 aikana. Daimler aikoo hypätä rekkojen SAE-tasoissa tasosta 2 suoraan 

tasolle 4 ja jättää tason 3 välistä. Vuonna 2019 asetettu tavoite on tuoda SAE-tason 4 automaattiset 
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rekat kaupallisesti saataville 10 vuoden sisällä. 1.6.2019 Daimler Trucks käynnisti uuden 

Autonomous Technology Group -yksikön, johon on keskitetty kaikki automaattisia kuorma-autoja 

koskeva tutkimus- ja kehitystoiminta sekä alan asiantuntemus. (Cardesignnews, 2019; Daimler, 2015, 

2019a, 2019b, 2019c, 2019d; MB Trucks, 2019; Trucking Info, 2015; Trucknews, 2019; IEEE, 

2019a; IRU, 2019a; Torc Robotics, 2019a, 2019b; Autotoday, 2019; Automatic Vehicles, 2019a) 

2.2.4 Bosch 

Bosch kehitti automaattisten rekkojen ja ajoneuvojen ohjauksen viiveongelmaan toimivan 

sähköhydraulisen ohjausmekanismin (Kuva 8). Järjestelmä nopeuttaa fyysisen ohjausliikkeen 

reagointia järjestelmän antamiin ohjauskäskyihin ja varmistaa rekan kaistaviivojen välillä pysymisen. 

(TT News, 2018b) 

 

 Boschin Servotwin sähköhydraulinen ohjaus luokan 8 -vetoautossa. (Kuva: TT News, 

2018b) 

2.2.5 Tesla 

Teslan ensimmäinen sähkökäyttöinen rekka, Tesla Semi (Kuva 9), julkistettiin vuonna 2017 ja yhtiön 

tiedotteen mukaan rekka tulee markkinoille vuoden 2020 aikana. Teslan Autopilot (ohjaamista 

avustava järjestelmä) on SAE-tasoa 2 eikä sisällä laserskanneria. Kuljettajan pitää olla valmiina 

ottamaan ohjaus haltuun samalla kun Teslan Autopilot on toiminnassa. (Tesla, 2019; Electrek, 2019; 

TT News, 2018b; electrive.com, 2019) 
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 Tesla Semi (Kuva: Tesla, 2019) 

 

2.2.6 Peloton 

Pelotonin liikeideana on tarjota rekkoihin jälkikäteen asennettavaa anturipohjaista järjestelmää, joka 

mahdollistaa rekkojen letka-ajamisen Pelotonin osoittamilla monikaistaisilla moottoriteillä. 

Pelotonin järjestelmän ydin on antureiden ja DSRC-pohjaisen V2V- sekä V2C-teknologian päälle 

rakennettu (4G-pohjainen) pilvipalvelu (Network Operations Cloud, NOC), jonka kautta järjestelmä 

toimii. Järjestelmän osat on esitetty kuvassa 10. Pelotonin järjestelmä tekee päätökset siitä, milloin ja 

missä olosuhteissa jonon muodostaminen on mahdollista. Pelotonin järjestelmä on SAE-tasolla 1. 

Järjestelmä kytkee letkajonossa olevien rekkojen kiihdyttämiseen ja jarruttamiseen liittyvät toiminnot 

yhteen, mutta rekkojen ohjaamoissa olevat kuljettajat ohjaavat rekkoja ratista. Konseptuaalisesti 

Peloton-järjestelmän voidaan katsoa olevan evoluutio nykyisin jo monessa rekassa olevaan eteenpäin 

suunnattuun tutkaan perustuvaan mukautuvaan nopeudensäätimeen (ACC). (Peloton, 2019a, 2019b, 

2019c, 2019d) 
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 Peloton-järjestelmä, yllä kamera ja tutka, alla V2V ja NOC (Kuva: Peloton, 2019a) 

 

2.2.7 Einride (& Ericsson & Telia) (etäohjaus) 

Marraskuussa 2018 Ericsson ja Einride (ruotsalainen sähköllä toimivien automaattisten autojen 

valmistaja) rakensivat Ruotsiin testiradan, jossa ne kokeilevat rekkojen etäohjausta käytännössä. 

Rekat (T-pod, sähköllä toimiva, SAE-tasolla 4) toimitti Einride ja 5G-verkon Ericsson Telian 

avustuksella. Kokeilussa rekat ajoivat tavaraa kahden DB Schenkerin tavaratalon välillä 

Jönköpingissä. Testeissä ihmisen on tarvinnut puuttua ohjaukseen noin 10 % ajasta. Ericsson on 

visioinut Network operations centeriä (NOC), jossa etäohjaajat voivat ohjata useampaa rekkaa. 

Einriden tavoitteena on suhdeluku 10 rekkaa yhtä kuljettajaa kohden. Einride on sitä mieltä, että 

etäohjaajat tulevat muodostamaan vielä pitkään tulevaisuuteen perustan automaattisilla rekoilla 

ajamiselle, silloinkin kun rekat ovat SAE-tasoa 5. T-pod sai vuonna 11.3.2019 luvan toimia yleisellä 

tiellä Ruotsissa. Lupa koskee päivittäistä ajoa 5 km/h nopeudella tehtaan ja terminaalin välillä lyhyttä 

yleistä tietä pitkin teollisuusalueen sisällä. Lupa on voimassa 31.12.2020 asti. T-podin lisäksi Einride 
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on kehittänyt myös T-login (Kuva 11) puunkuljetusta varten. (IEEE Spectrum, 2019; Einride, 2019; 

Automatic vehicles, 2018; Auto Futures, 2019) 

 

 T-pod ja T-Log (Kuva: Einride, 2019) 

 

2.2.8 Starsky Robotics 

Starsky Robotics kehittää etäohjaukseen perustuvaa automaattisen rekan ohjausjärjestelmää (Kuva 

12). Vuoden 2018 aikana Starsky Roboticsin järjestelmä oli testausvaiheessa Orlandossa, Floridassa. 

Testattu järjestelmä on SAE-tasolla 2, joten rekoissa ohjauksesta vastaavat kuljettajat. Testissä 

etäohjaus huolehti matkan alku- ja loppuosuudesta ja automatiikka moottoritieosuudesta. (Fox13, 

2018; TT News, 2018c; IEEE Spectrum, 2018b). Starsky Roboticsin järjestelmä on 

merkkiriippumaton, joten se voidaan asentaa tulevaisuudessa mihin tahansa moderniin rekkaan. 
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 Starsky Roboticsin etäohjatun rekan ohjausjärjestelmän testaaminen Orlandossa. 

(Kuvat: TT News, 2018c) 

2.2.9 TuSimple 

USA:ssa ja Kiinassa toimivan TuSimplen rekat pystyvät ajamaan itsenäisesti SAE-tasolla 4, mutta 

rekoissa on kuljettajat, jotka vastaavat ajamisesta. TuSimplen rekoilla (Kuva 13) kuljetetaan 

parhaillaan rahtia Arizonassa. TuSimplen järjestelmä on merkkiriippumaton, joten se voidaan asentaa 

tulevaisuudessa mihin tahansa moderniin rekkaan. 

 

 TuSimple  

 

2.2.10 Embark 

Embarkin automaattiset (SAE-taso 2) rekat ovat kuljettaneet rekoilla rahtia USA:ssa vuodesta 2017, 

lähinnä Arizonassa ja Kaliforniassa. Vuonna 2018 Embark suoritti rannikolta rannikolle (2400 

mailia) kuljetuksen automaattisesti ajavalla rekalla, johon se oli asentanut kamerat, tutkan ja 

laserskannerit. Embarkin rekoissa on SAE-tason 2 mukaisesti ohjauksesta vastaavat kuljettajat (Kuva 

14). Embark on kehittämässä ohjelmistoa ja laitteistoa SAE-tason 4 järjestelmään.  
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Embark toimii tällä hetkellä Peterbilt Motorsin kanssa yhteistyössä siten, että anturit asennetaan 

Peterbiltin rekkoihin. Tulevaisuudessa anturit ovat valmistajan mukaan mahdollista asentaa mihin 

tahansa rekkaan valmistusvaiheessa. Embark ei suunnittele omistavansa rekkoja tulevaisuudessa. (TT 

News, 2018b, 2018c, 2019b; CNBC, 2019; The Verge, 2018) 

 

 Embark-järjestelmä asennettuna Peterbilt-rekkaan. (Kuva: TT News, 2018b) 

2.2.11 Uber 

Vuoden 2018 aikana Uber aloitti toimittamaan pilottimielessä rahtia Arizonassa SAE-tason 3 

rekoilla. Huhtikuussa 2018 Uber kuitenkin ilmoitti keskeyttävänsä toimintansa automaattisten 

rekkojen kehittämisessä ja keskittävänsä kaiken kehittämisen automaattisiin henkilöautoihin. Syynä 

on ainakin osittain oikeudenkäynnit Waymon kanssa. 

Automaattisen ohjausjärjestelmän sijaan Uber pyrkii tarjoamaan tavaran välitykseen liittyviä 

sovelluksia (Uber Freight), joilla voi jatkossa myös suunnitella letka-ajoja ja jononmuodostuksia. 

Tällä tavarakuljetussovellusten alueella toimii myös toinen rekkateknologiayritys Convoy. (TT 

News, 2018c; The Verge 2018b, 2018c, 2019a; Convoy, 2018) 

2.2.12 Waymo Alphabet Inc. 

Waymon automaattisissa rekoissa on samat räätälöidyt anturit ja ohjelmistot kuin heidän 

automaattisissa tila-autoissaankin (Kuva 15). Waymon mukaan ohjaamisen perusperiaatteet ovat 

samat rekoilla ja autoilla, tosin jokin asiat, kuten jarrutus, kääntyminen ja sokeat kulmat, pitää hallita 

eri tavalla tila-autossa ja täyteen lastatussa rekassa. Waymo on suorittanut vuodesta 2017 lähtien 
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tiekokeita itseajavilla rekoilla Kaliforniassa, Arizonassa ja Georgiassa. Lisäksi he ovat pilotoineet 

Atlantassa itseohjautuvia rekkoja ja kuljettaneet rahtia Googlen datakeskuksiin. Waymon rekat 

tarvitsevat kuljettajan vastaamaan ohjauksesta. 

Waymon strategia on kehittää automaattisten ajoneuvojen teknologiaa ja integroida se 

tavarankuljetusalan toimijoiden prosesseihin. Toimintaympäristö kattaa tehtaat, jakelukeskukset, 

terminaalit ja satamat. (The Verge, 2018; TT News, 2018c; Waymo, 2019).  

 

 

 Waymo: sama järjestelmä rekoissa ja henkilöautoissa (Kuva: Waymo, 2019) 

 

2.2.13 Pony.ai 

Sekä USA:ssa että Kiinassa toimiva Pony.ai on testannut vuoden 2019 aikana automaattisia autoja ja 

rekkoja sekä testiradoilla että yleisillä teillä Kiinassa (Kuva 16). Yritykseen perustettiin sisäinen 

kehitystiimi kehittämään SAE 4/5 -tason rekanohjausjärjestelmää, jonka tiimi rakensi neljässä 

kuukaudessa. Pony.ai käyttää Baidun Apollo alustaa. Kiinalainen hakukoneen valmistaja Baidu 

julkaisi vuoden 2018 aikana Apollo version 2.5, ja vuonna 2019 Apollosta on saatavilla jo versio 5.0. 

Apollo on automaattista ajamista tukeva avoin alusta, joka perustuu valikoituja moottoriteitä 

sisältävään karttatietoon. Apollo sisältää kehitystyökaluja kuten visuaalisen testaustyökalun, HD-

karttojen keräämiseen tarvittavat työkalut sekä simulaattorin pilvipalveluun perustuvalle 
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automaattiselle ajamiselle. (Apollo Auto, 2018a; Apollo Auto, 2019; Venturebeat, 2019; Pony.ai, 

2019) 

 

 Pony.ai:n automaattinen rekka testiajossa (Kuva: Pony.ai, 2019) 

 

2.2.14 UD Trucks 

Volvo konserniin kuuluvan UD Trucks:in rekoilla suoritettiin vuoden 2018 joulukuussa Japanin 

ensimmäinen SAE-tason 4 rekkademo (Kuva 17). UD Trucks on mukana myös Japanin hallituksen 

tukemissa letka-ajotesteissä ja tavoitteena on letka-ajoteknologian nopea kehittämiseen ja 

käyttöönotto Japanin moottoriteillä. (Volvo, 2018c; UD Trucks, 2019) 

  

 vasemmalla UD Trucksin SAE-tason 4 demo, oikealla UD Trucksin letkajono (Kuva: 

UD Trucks, 2019) 
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2.2.15 IKE 

Amerikkalainen IKE kehittää automaattisten rekkojen ohjausjärjestelmiä (Kuva 18). Sen strategia on 

kuitenkin erilainen kuin monen muun kehitysyrityksen, joiden tavoitteena on saada nopeasti 

järjestelmän ensimmäinen versio toimimaan. IKE suunnittelee tulevansa markkinoille paljon 

valmiimmalla järjestelmällä. (TechCrunch, 2019) 

 

 IKE:n ohjausjärjestelmän antureita. (Kuva: TechCrunch, 2019) 

 

2.2.16 Pronto 

Amerikkalainen Pronto kehittää automaattisten rekkojen ohjausjärjestelmiä (Kuva 19). Pronto tarjoaa 

kotisivuillaan ensimmäistä kaupallista versiota COPilotia hintaan $4,999 per rekka. Pronto valitsee 

tilaajista sopivimmat tilaajien tarpeiden perusteella. Järjestelmä on kamerapohjainen. (Pronto, 2019) 

 

 Pronton ohjausjärjestelmä asennettuna. (Kuva: Pronto, 2019) 
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2.2.17 Hyundai 

Etelä-Korealainen Hyundai demosi semiautonomista (kuljettaja ohjaamossa) letka-ajamista Korean 

Yenju 7.7 km pitkällä älymoottoriteillä marraskuussa 2019 (Kuva 20). Letka-ajamisen aikana 

demottiin letkan rekkojen väliin ajamista ja sieltä poistumista (cut-in/cut-out), letkajonon rekkojen 

yhtäaikaista hätäjarrutusta sekä letkan rekkojen välistä kommunikointiteknologiaa (V2V). (Driving 

the Nation, 2019) 

 

 Hyundai Xcient letkajono. (Kuva: Driving the Nation, 2019) 
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2.2.18 Plus.ai 

Amerikkalainen Plus.ai suoritti vuonna 2019 USA:ssa autonomisen ajon rannikolta rannikolle (Kuva 

21). Rekoissa on tosin ihmiskuljettaja ohjaamossa (BBC, 2019). Yhtiö on suorittanut järjestelmänsä 

testaamista 17 osavaltiossa ja aikoo ulottaa testaamisen kaikkiin sen sallivaan USA:n osavaltioon 

vuoden 2020 aikana. Tämän tarkoittaa testaamisen ulottamista esimerkiksi Minnesotan haastaviin 

talviolosuhteisiin. (plus.ai, 2020) 

 

 Plus.ai:n autonomisia rekkoja. (Kuva: plus.ai, 2020) 
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3 AUTOMAATTISTEN REKKOJEN AIKATAULUENNUSTEET 

Yksittäin liikkuvien automaattisten rekkojen ja useamman rekan letka-ajamisen teknologian 

kaupallisen käyttöönoton aikataulusta on olemassa useita tutkijoiden ja kuljetusalan toimijoiden sekä 

markkinointitutkimuslaitosten tekemiä ennusteita. Ennustukset tehdään yleensä viiden vuoden 

intervalleilla: 5, 10, 15, 20 jne. ja niitä on jouduttu siirtämään jo useampaan kertaan. Vuoden 2019 

aikana tehdyt ennustukset voidaan tiivistää seuraavasti: SAE-tason 2 yleisille teille tarkoitetut rekat 

(esim. Mercedes-Benz Actros ja Daimler Freightliner Cascadia) ovat kaupallisesti saataville mutta 

ilman V2V/V2X-toiminnallisuutta. Ainoastaan Peloton tarjoaa kaupallisesti saatavilla olevan 

järjestelmän, jossa hyödynnetään V2V/V2X-tominnallisuutta. SAE-tason 3 rekkojen kaupallisesta 

saatavuusennusteesta ei ole olemassa laajempaa yksimielisyyttä. SAE-tason 4 rekkojen saatavuudesta 

ehkä Daimler on tehnyt vuonna 2019 suurinta osaa valmistajista tyydyttävän ennusteen: SAE-tason 

4 yleisille teille tarkoitetut rekat ovat kaupallisesti saatavilla vuoteen 2029–2030 mennessä. Tason 4 

rekat tulevat todennäköisesti yleistymään ensin yleisten teiden ulkopuolella (kaivokset, maatalous) ja 

rajattujen alueiden teillä (teollisuusalueet, satamat, jakelukeskukset ja muut vastaavat). SAE-tason 5 

yleisillä teillä tarkoitetuille rekoille ei ole olemassa yksimielistä ennustetta. Joidenkin mielestä tason 

5 rekat tai ajoneuvot eivät ole nykykäsityksen mukaan realistinen tavoite. 

Taulukossa 4 on yhteenveto automaattisten rekkojen teknologian saatavuudesta kappaleessa 3 

esitetyn tilannekatsauksen perusteella. 
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Taulukko 4. Automaattisten rekkojen valmistajien teknologiatilanne 2019-2020 

  SAE Taso Esimerkkejä kuljetusalalla 
Teknologian tilanne vuonna 2019-

2020 

1 – Ajamista tukeva 
järjestelmä 

Peloton (ACC + V2X) 

Kaupallisesti saatavilla Volvo VNL 

Moni muu merkki 

2 – Ajamista tukevia 
järjestelmiä 

Embark 
SAE L2 USA yleisellä tiellä 

testikäytössä 

Starsky Robotics USA yleisellä tiellä testikäytössä 

Daimler Freightliner Cascadia 
(USA) 

kaupallisesti saatavilla (ei V2V/V2X 
toiminnallisuus) 

Mercedes-Benz Actros 
(Eurooppa) 

kaupallisesti saatavilla (ei V2V/V2X 
toiminnallisuus) 

Scania 
kaupallisesti saatavilla (ei V2V/V2X 

toiminnallisuus) 

Volvo VNL, VNR, VNX (USA) 
kaupallisesti saatavilla (ei V2V/V2X 

toiminnallisuus) 

Tesla Semi 
2020 saatavilla (arvio annettu 

2019) 

  MAN 
2022-2023 saatavilla (arvio 

annettu 2019) 

3 – Ehdollinen 
automaatiotaso 

Daimler Freightliner 
Inspiration (USA) 

Prototyyppi 

Hyundai Xcient (Etelä-Korea)  
SAE L3 testimoottoriteillä 

testikäytössä 

4 – Korkea 
automaatiotaso 

Daimler/Mercedes-Benz 
USA yleisellä tiellä testikäytössä 

2019, saatavilla 2029 (arvio 
annettu 2019) 

Einride T-pod 

Testikäytössä DB Schenkerin 
teollisuusalueella Jönköpingissä 
Ruotsissa, lupa testeihin myös 

yleisellä tiellä 

Volvo Vera 
Testikäytössä Göteborgin satama-

alueella Ruotsissa 

Scania, Volvo kaivoksilla testikäytössä 

Tusimple USA yleisellä tiellä testikäytössä 

5 – Täysin 
automaattinen 

Ei saatavilla Tutkimus- & kehitystyön kohteena 



37 

 

 

  

4 AUTOMAATTISTEN REKKOJEN KEHITYSTYÖ 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi automaattisten rekkojen ja letka-ajoteknologian tilannetta 

maanosittain ja maittain. Tarkastelussa keskitytään merkittävimpiin automaattisten rekkojen 

käyttöönottoa tukeviin sekä käyttöönottoa hidastaviin seikkoihin. 

4.1 USA 

USA:ssa liittovaltion vastuulla on säädellä ajoneuvojen muotoilua, rakennetta ja suorituskykyä. 

Osavaltiot puolestaan säätelevät liikennelainsäädäntöä, lainvalvontaa, lisensointia ja rekisteröintiä, 

kuljettajien koulutusta ja paljon muuta (U.S. Energy & Commerce). Liittovaltion virastoista U.S. 

Department of Transportation (DOT) toimii aktiivisessa roolissa yhteistyössä teollisuuden edustajien, 

akateemisten tahojen, osavaltioiden ja paikallisten edustajien sekä kuljetusalan sidosryhmien kanssa 

tukeakseen automaattisten autojen teknologian turvallista kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa 

USA:ssa. DOT on julkaissut mm. suosituksia automaattisten autojen kehitystyöhön (Transportation, 

2019):  

• Automated Driving Systems: A Vision for Safety 2.0 (ADS 2.0), joka sisältää 

turvallisuusnäkökohtia automaattisten ajojärjestelmien kehitystyössä, ja 

• Preparing for the Future of Transportation: Automated Vehicles 3.0 (AV 3.0), joka kuvaa 

automaattiset kulkuneuvot osana USA:n kuljetusjärjestelmää. 

Lokakuussa 2018 liittovaltio julkaisi päivityksen heidän itseohjautuvien ajoneuvojen ohjeisiin 

Automated Vehicles (AV) 3.0. Päivitys on merkittävä, koska se ensimmäisen kerran sisältää säännöt 

automaattisten rekkojen käyttöönotolle USA:ssa. Ohjeistuksen mukaisesti automaattiset rekat voivat 

nyt toimia yli 90 % alueella USA:ssa, kunhan ne on todistettu turvalliseksi. (Embark, 2018) Federal 

Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) koordinoi julkisia demoja (TT News, 2018i). 

Federal Highway Administration (FHWA) koordinoi tutkimusta. Virasto on vuoden 2018 aikana 

järjestänyt palavereja ja työpajoja hallituksen ja yksityissektorin välillä edistääkseen maan 
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moottoriteiden automatisoimista. Työpajoissa pääkohtia ovat olleet suunnittelu ja määräykset, 

digitaalinen infrastruktuuri, turvallisuus, operatiivinen toiminta ja kuljetus (sekä letka-ajaminen että 

automaattisesti ajavat rekat) (TT News, 2018i) 

Automaattiset autot 

USA:ssa 29 osavaltiota sekä D.C. sallivat automaattisesti ajavat autot yleisillä teillään. Kymmenessä 

osavaltiossa niiden kuvernööri on tehnyt ehdotuksen lain saattamisesta voimaan. Yhdeksässä 

osavaltiossa lakialoitteet joko odottavat äänestystä tai ovat saaneet kieltävän päätöksen. Loput 

osavaltion eivät ole tehneet asiasta aloitetta. Tilanne tulee muuttuNykyiset lait vaativat ajoneuvoon 

ajokortillisen ajajan, joten kuljettajattomat autot aiheuttavat ison muutoksen osavaltioiden 

määräyksissä. (CEI, 2018; Auto Insurance, 2018) 

Letka-ajaminen 

USA:ssa vuoden 2019 lokakuussa osavaltiota sallii letka-ajon kaupallisen käytön alueella, joka kattaa 

yli 75 % USA:n raskaan tavaraliikenteen käyttämästä tieverkostosta (Peloton, 2019e; Bishop, 2019b). 

Competitive Enterprise Instituten mukaan kaikki USA:n osavaltion voivat sallia letka-ajamisen 

neljän vuoden kuluessa. (CEI, 2019) 

Tietoliikenne / Kommunikointi 

Tietoliikenteen (V2V, V2I, I2V, V2X) osa-alueella mietitään ja kokeillaan tulevaisuudessa 

käytettävää teknologiaa. USA:ssa Department of Transportation testaa DSRC:n toimivuutta 

(Connected Vehicle Pilot Deployment Program) New York Cityssä, Tampassa Floridassa ja I-80 

tiellä Wyomingissä, joista viimeksi mainittu painottuu rekoilla ajettavaan tavaraliikenteeseen 

(WYDOT, 2019). Toisaalla maailmalla, mm. Saksassa, testataan 5G:tä ja siihen liittyvää 

reunalaskentaa (edge computing) (Nokia, 2019). 
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4.2 Eurooppa 

Euroopassa automaattisten rekkojen kehitystyötä on edistetty laajoilla projekteilla, kuten SARTRE 

(Safe Road Trains for the Environment, 2009-2012), ETPC (European Truck Platooning Challenge, 

2016) ja viimeisimpänä ENSEMBLE (Enabling SafE Multi-Brand pLatooning for Europe, 2018-

2021). 

The European Truck Platooning Challenge (ETPC) -projekti perustettiin vuonna 2016 Hollannin 

toimiessa EU-puheenjohtajana. Sen tarkoituksena oli nopeuttaa letka-ajoteknologian kehittämistä ja 

testaamista sekä sitä kautta käyttöönottoa Euroopassa asettamalla projekti korkealle prioriteetille EU-

poliitikkojen agendassa. Projekti saattoi yhteen EU lainsäätäjät ja useat rekkojen valmistajat eri 

maissa, jotta projekti saatiin toteutettua. Projekti huipentui huhtikuussa 2016, jolloin useampi 

rekkajono ajoi letkajonossa Rotterdamiin useasta lähtöpisteestä Euroopassa. Rekkojen valmistajista 

osallistuivat DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania, ja Volvo Group. Projektiin osallistui myös edustajia 

osallistujamaista, logistiikkapalvelujen tarjoajia, tiestön vastuuorganisaatioita sekä ajoneuvojen 

hyväksynnästä vastaavia viranomaisia. ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) 

pyrkii rohkaisemaan yksittäisiä maita tekemään yhteistyötä, jotta Eurooppaan saataisiin yhteiset 

säännöt ja määräykset letka-ajamisen käytäntöjen osalta. (Navigant Research, 2016) 

ETPC-projekti sai vuonna 2018 jatkoa ENSEMBLE-projektissa, jossa pyrkimyksenä on edelleen 

saada nopeutettua letkajonojen käyttöönottoa Euroopassa. Teknologiamielessä tavoitteena on saada 

letka-ajaminen onnistumaan eri rekkavalmistajien (DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania, Volvo ja 

Renault) rekkojen kesken (ns. multi-brand platooning). Tämä vaatii ohjausjärjestelmän rajapintojen 

(Kuva 22) määrittelyä ja sopimista siten, että valmistajien tuotesalaisuudet eivät vaarannu. Yhdessä 

määritellyt rajapinnat ja standardit mahdollistavat komponenttien halvemmat valmistuskustannukset 

ja niiden paremman saatavuuden tulevaisuudessa. (ENSEMBLE, 2019) 
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 ENSEMBLE-projektissa sovittavat rajapinnat ja kerrokset (Kuva: ENSEMBLE, 2019) 

 

ENSEMBLE-projekti on jaettu kolmelle vuodelle, jolloin vuosi 2019 on ohjelmistospesifikaatioiden, 

käyttötapausten, rajapintojen ja toiminnallisuuden määrittelyä sekä toteutuksen aloittamista. 

Aikataulu on esitetty kuvassa 23. Vuosi 2020 on ratkaisujen testaamista ja pilotointia sekä vaikutusten 

määrittelyn puolella liiketoimintamallien (letkajonon eri paikoissa ajamisen kompensoiminen 

kuljetusyrityksille) määrittelemistä. Viimeinen vuosi 2021 on letka-ajamisen vaikutusten määrittelyä 

mm. tiestön infrastruktuurille, ympäristölle, ihmisten käyttäytymiselle ja liikenteelle). ENSEMBLE-

projekti huipentuu julkiseen demoon kuten ETPC-projektikin. (ENSEMBLE, 2019) 
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 EU-tason letka-ajamisteknologian tiekartta (ACEA, 2017) 

 

Euroopassa on viime vuosina tapahtunut paljon maakohtaisia aktiviteettejä automaattisten rekkojen 

ja letka-ajamiseen liittyen. Seuraavaksi esitellään joitain esimerkkejä näistä aktiviteeteistä. 

SVEITSI 

Sveitsi selvitti letka-ajamisen soveltuvuutta tiestössään vuonna 2017. Tutkimus on mielenkiintoinen 

Sveitsin tiestön haastavuuden takia. Sveitsissä tiestössä on iso osuus tunneleita, siltoja ja moottoritien 

ramppeja. Simulointien perusteella johtopäätöksenä oli, että jos letkajonot laitetaan purkautumaan 

kaikkien tunneleiden, siltojen ja liittymien kohdalla, voi letkajonomuodostelmassa olla vain 20 

prosentilla tiestöstä. Jos taas jonomuodostelma hajotetaan vain siltojen kohdalla ja muualla osa 

rekoista siirtyisi viereiselle kaistalle, voisi muodostelmaa käyttää 80 prosentilla tiestöstä. (RAPP, 

2017) 

RUOTSI 

Sweden4Platooning -projekti sisältää kaksi vaihetta kolmen vuoden jaksossa. Projektin alkoi 

tammikuussa 2017 ja loppuu joulukuussa 2019. Projektissa on mukana valmistajista Volvo ja Scania 

sekä tavarankuljetus- ja logistiikkayhtiöistä DB Schenker. Projektilla on samat tavoitteet kuin 
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ENSEMBLE-projektilla, eli mahdollistaa eri valmistajien rekkojen letkajonot todellisissa 

ympäristöissä. Erityinen huomio on V2V-teknologian turvallisuuden ja toimivuuden 

varmistamisessa. Vuoden 2018 aikana suoritettiin demo, johon osallistui rekkoja kummaltakin 

valmistajalta. Demossa huomio keskittyi rekkojen tien pitkittäis- ja poikittaissuuntaiseen ohjaukseen. 

Vuoden 2019 aikana järjestetään testipilotti, johon osallistuu taas rekkoja kummaltakin valmistajalta. 

Huomio on CACC-toiminnallisuudessa todellisessa tavarankuljetustilanteessa. (Volvo Group, 2017; 

Scania, 2017; Safer, 2017; Trafikverket, 2017) 

SAKSA 

VW:n tytäryhtiö MAN solmi vuonna 2018 yhteistyösopimuksen DB Schenkerin kanssa. Yhteistyö 

sisälsi letka-ajamista vuoden 2018 aikana digitaalisella moottoritestitiellä A9:llä Saksassa. Tavaraa 

kuljetettiin neljä kertaa päivässä moottoritietä Pitkin DB Schenkerin Münchenin ja Nürnbergin 

toimipisteiden välillä, yhteensä dataa kerättiin 34 000 km matkalla. Automaattinen ohjausjärjestelmä 

kontrolloi rekkojen kaasua, jarruja ja ohjausta, tosin lain mukaan kuljettajien piti pitää kädet koko 

ajan ratissa. Rekkojen välimatkat olivat 15 ja 21 metriä. Projekti sisältää myös itseohjautuvien 

rekkojen käyttöönoton DB Schenkerin Nürnbergin toimipisteessä. Projektissa tutkitaan myös letka-

ajamisen vaikutuksia kuljettajiin (stressi- ja vireystaso). Lopulliset tulokset esitettiin Berliinissä 

10.5.2019. Tulosten mukaan letkamoodi oli päällä 98 % matkasta, kriittisiä turvallisuutta vaarantavia 

tilanteita ei tapahtunut koko aikana, polttoainesäästöt olivat 4 % luokkaa ja letkan läpi ajaneita muuta 

liikennettä oli enemmän rekkojen välimatkan ollessa suurempi (21 m: 4,6 ja 15m: 3,3 läpimenoa/1000 

km). Ennen testejä kuljettajat olivat skeptisiä letka-ajamisen suhteen, mutta testien aikana palaute oli 

positiivista. Kuljettajat olivat sitä mieltä, että järjestelmä reagoi oikealla tavalla ja ennen kuin 

kuljettaja itse ehti huomata tarvetta reagointiin. Kuljettajat olivat myös sitä mieltä, että 12-15 metrin 

etäisyys rekkojen välillä on parempi kuin 21 metriä, koska silloin muu liikenne ei tee niin usein letkan 

läpiajoja. Psykologiset testit eivät havainneet mitään eroa kuljettajien ajokyvyssä (yksitoikkoisuus, 

stressi) verrattuna tavalliseen rekan ajamiseen. Yksi projektin johtopäätöksistä oli, että noin 40 % 

Saksan tieverkosta on sopiva rekkojen letka-ajoon. (DB Schenker, 2018; Bishop, 2019a) 
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RANSKA 

Osana ENSEMBLE-projektin työpakettia 4.1 tullaan arvioimaan ja mittaamaan letka-ajamisen 

vaikutuksia tien päällysteille, silloille ja tunneleille sekä infrastruktuurille. Letka-ajamisen 

vaikutuksia muille tienkäyttäjille testataan simuloinneilla. Letka-ajamisen vaikutuksia infraan ja 

rekkojen kuljettajiin testataan Ranskassa vuoden 2019 aikana 1) moottoritiellä A1 Pariisista Lilleen 

ja 2) moottoritiellä A10 Pariisista Bordeauxiin.  A1-tien pituus on 211 km ja pysähdyspaikkojen 

välinen etäisyys on 2-27 km, A10-tien pituus on 543 km ja pysähdyspaikkojen välinen etäisyys on 1-

33 km. (ENSEMBLE, 2019h) 

ISO-BRITANNIA 

HelmUK (UK Heavy Goods Vehicle Platooning project) on sarja todellisissa liikennetilanteissa 

suoritettuja testejä (ei demoja) joiden avulla kerätään tietoa siitä, mitä vaaditaan, jotta letkajonot 

voisivat toimia turvallisesti Englannin (moottori)teillä. 

Projektin yleistavoitteena on kerätä ja analysoida tieto todellisissa käyttöolosuhteissa. Tavoitteeseen 

päästääkseen projektin tuloksena pitää olla: 

• todisteet turvallisuudesta rekkojen kuljettajille ja muille tien käyttäjille, sekä 

• todisteet tietoverkkoturvallisuudesta V2V-valvontajärjestelmän osalta 

• mitatut ja todistetut ympäristöhyödyt: parempi polttoaineenkulutus ja matalammat päästöt 

• todisteet kaupallisista hyödyistä tutkimalla vaikutuksia logistiikan aikatauluihin, rekkojen 

huoltokustannuksiin ja kuljettajien työmäärään 

• arviot letka-ajamisen vaikutuksista infrastruktuuriin, liikenteen hallintaan, operaattoreihin ja 

ihmisten käyttäytymiseen 

• työskentely letka-ajoteknologian ja standardien hyväksymisen puolesta informoimalla 

teollisuutta ja vaikuttamalla standardeihin ja määräyksiin. 

Loppujen lopuksi tämän projektin aikana tehdyn yhteistyön tuloksena saadaan jaettu ymmärrys siitä, 

mitä vaatimuksia letka-ajoin käyttöönotto Englannissa vaatii sekä teknisesti että käytännössä. 
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Projektin aikataulu on vaiheistettu neljään vaiheeseen, josta ensimmäisessä vaiheessa tehdään 

suunnittelu, riskien kartoitus ja simuloinnit sekä kuljettajien koulutus. Tämän jälkeen kesällä 2019 

alkavat rajatut tiekokeet, joiden aikana testataan teknologian toimivuutta ja turvallisuustekijöitä. 

Seuraavaksi tehdään todelliset testiajot DAF:in kolmella rekalla (yhteensä 280 ajoa) valitulla 

tieosuudella. Mittaustulokset analysoidaan ja raportoidaan kevään 2020 aikana. (HelmUK, 2019) 

SUOMI 

Maaliskuussa 2018 Scania julkisti yhteistyösopimuksen suomalaisen Ahola Transport Oy:n kanssa 

tarkoituksena testata ja kerätä kokemuksia letka-ajamisesta pohjoismaisilla teillä. Yhteistyö tähtää 

myös muiden kuljettajia avustavien uusien kuljetusteknologioiden kehittämiseen. (GCC, 2018) 

Platooning Finland -projekti sisälsi letka-ajoja oikeassa liikenneympäristössä sekä kesä- että 

talviolosuhteissa. Projekti loppui joulukuussa 2019. 

ESPANJA 

Scania ja espanjalainen kuljetusyritys Acotral kuljettivat vuoden 2018 aikana tavaraa 

letkamuodostelmassa usean kuukauden ajan välillä Ribarroja ja Getafe sekä välillä Valladolid ja 

Getafe (matkat 350 km ja 200 km) (Scania, 2018f)  

4.3 Muu maailma 

AUSTRALIA 

Vaikka Länsi-Australiassa pidettiin ensimmäiset automaattisten ajoneuvojen testaukset Australian 

teillä, Victorian osavaltiolla oli vuonna 2018 suunnitelmissa testata ensimmäisenä rahtia kuljettavien 

rekkojen muodostamaa letkajonoa. (NAR, 2017; EFTA, 2018; Infra Structure, 2018) Peloton pyrkii 

Australian rekkamarkkinoille. 

KANADA 
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Kanada on tehnyt letka-ajamisen testausta paljolti seuraamalla ja toteuttamalla testejä USA:ssa 

suoritettujen kokeiden jälkeen. Vuoden 2018 marraskuussa letka-ajotestejä tehtiin Kanadassa 

puunkuljetusrekoilla vaativissa olosuhteissa metsäteillä Quebecin alueella. (NRC, 2014; 

FPInnovations, 2018; HDT, 2018) 

JAPANI 

Japanissa suoritettiin vuoden 2018 joulukuussa Japanin ensimmäinen SAE-tason 4 rekkademo (UD 

Trucks). Kehitystyö tähtää erityisalueilla, kuten satamissa, tehdasalueilla, rakennustyömailla ja 

jakelukeskuksissa, toimivien rekkojen ja työkoneiden automatisointiin. Kehitys on osa Japanin 

laajempaa innovaatiotiekarttaa, jonka tavoite on tuottaa erilaisia älykkäitä logistisia ratkaisuja, 

mukaan lukien täysin sähköiset ja automaattiset rekat, vuoteen 2030 mennessä. (UD Trucks, 2019) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Automaattisiin rekkoihin on asetettu kovia odotuksia mutta niitä ei ole vielä pystytty laajassa 

mittakaavassa ottamaan käyttöön. Suurimpia hidasteita automaattisten rekkojen ja letka-

ajoteknologian käyttöönotolle ovat teknologian kehitysnopeuden lisäksi olleet mm. automaation 

turvallisuuteen sekä työtehtävien muutoksiin liittyvän sosiaalisen hyväksynnän ansaitseminen sekä 

teknologian käyttöönottoa estävien lakien ja määräysten muutosten hidas eteneminen.  

Tällä hetkellä automaattisten rekkojen teknologia on sen verran lähellä käyttöönottovaihetta, että niitä 

kokeillaan ympäri maailmaa osana normaalia tavarakuljetusprosessia. Esimerkkinä mainittakoon 

HelmUK-projekti Englannissa tai TuSimplen toiminta USA:ssa Arizonassa. Kokeiluja järjestetään 

yhteistyössä eri alojen, mukaan lukien kuljetusalan, tärkeimpien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. 

Operatiivisella tasolla kokeiluihin ovat osallistuneet rekkojen valmistajien lisäksi kuljetus- ja 

logistiikkayrityksiä, jolloin kokeilujen aikana kuljetetaan yksittäisillä automaattisilla rekoilla tai 

useamman automaattisen rekan letkajonossa rahtia normaalien käytäntöjen mukaisesti. Tällä tavoin 

saadaan kerättyä kokemuksia automaattisten rekkojen todellisista polttoainekulutuksista sekä 

ajamisen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen, kuljettajiin ja muuhun liikenteeseen. Samalla 

kokeiluilla pyritään myös ansaitsemaan automaattisien rekkojen laajaa käyttöönottoa edistävä 

sosiaalinen hyväksyntä sekä lisäämään painetta käyttöönottoa estävien lakien ja määräysten 

muuttamiselle. 

5.1 Teknologian kehittyminen 

Perinteiset rekanvalmistajat Euroopassa laskevat sen varaan, että automaattisten rekkojen 

yleistyminen alkaa letka-ajoteknologian vaiheittaisella käyttöönotolla. Tästä osoituksena DAF, 

Daimler, Iveco, MAN, Scania, Volvo ja Renault ovat mukana eurooppalaisessa ENSEMBLE-

projektissa, jonka yhtenä tavoitteena on saada letka-ajoteknologia toimimaan eri valmistajien 

rekkojen välillä.  
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Daimler on edellä mainituista valmistajista ainoa, joka on ilmoittanut siirtävänsä kehitystyönsä 

panostuksen letka-ajoteknologiasta suoraan SAE-tason 4 teknologian kehittämiseen. Tämän takia 

Daimler mm. teki USA:ssa yhteistyösopimuksen Torc Roboticsin kanssa.  

Rekanvalmistajien lisäksi alalla toimii teknologiayrityksiä, jotka palveluntuottajina ei halua itse 

valmistaa tai omistaa automaattisia rekkoja. Alan palveluntuottajien tarkoituksena on yleensä saada 

rekanvalmistajat tai -omistajat asentamaan rekkoihinsa heidän tuottama ohjelmisto- ja varustepaketti, 

joka mahdollistaa automaattisen ajamisen. Teknologiayritykset voivat olla aluksi pieniä 

kehitysyrityksiä, jotka joutuvat resurssien puutteen takia toimimaan eri strategialla kuin isot yritykset. 

Niiden on saatava markkinoille mahdollisimman nopeasti toimiva alemman SAE-tason (1-2) 

järjestelmä, jonka avulla varmistetaan toiminnan jatkuminen kohti ylemmän SAE-tason (4+) 

järjestelmää. 

5.1.1 Alemman SAE-tason (1-3) automaattiset rekat 

SAE-tason 1 rekkoja on ollut jo jonkin aikaa myynnissä, samoin kaupalliset SAE-tason 2 rekat (esim. 

Mercedes-Benz Actros, Daimler Freightliner Cascadia) ovat jo saatavilla, tosin ilman V2V/V2X-

toiminnallisuutta (kts. Kuva 3: ACC + V2X). Ainoastaan Peloton sisältää kaupallisessa 

järjestelmässään V2V/V2X-toiminnallisuutta. Letka-ajoteknologiassa kehitystyössä painopiste on 

tällä hetkellä rekoissa käytettävien antureiden toimintavarmuuden kehittämisessä. Muita kehitystyön 

painopisteitä on jonossa ajavien rekkojen yhteistyön optimointi (kts. Kuva 3: ACC + V2X). 

Järjestelmän pitää toimia luotettavasti ja jonon pysyä kontrollissa myös huonolla säällä ja muissa 

poikkeustilanteissa, kuten rekkaletkan kohdatessa tietyömaan. Euroopassa letka-ajaminen odotetaan 

yleistyvän vasta sitten, kun ajaminen on mahdollista eri merkkisten rekkojen kesken. Tämän 

odotetaan tapahtuvan Euroopassa ENSEMBLE-projektin päättymisen jälkeen vuosien 2022–2025 

paikkeilla. Letka-ajamisen oletetaan yleistyvän ensin monikaistaisilla moottoritieosuuksilla ja 

leviävän myöhemmin myös muualle tiestöön, kuten maaseututeille sekä taajama- ja kaupunkialueille. 

Tässä vaiheessa odotetaan automaattisten rekkojen teknologian kehityksen olevan jo muutenkin 

SAE-tasolla 4+. 
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5.1.2 Ylemmän SAE-tason (4+) automaattiset rekat 

Automaattisesti (SAE-taso 4+) ajavia rekkoja ei ole vielä kaupallisesti saatavilla. Rekkoja on kyllä 

testattu onnistuneesti ympäri maailmaa eri ympäristöissä rajatuista testialueista (esim. UD Trucks 

Japanissa) yleisiin teihin (esim. Embark ja Plus.ai USA:ssa). Rekkoja on laajemmassa testikäytössä 

mm. kaivoksissa (esim. Scania Australiassa ja Norjassa). Kaupalliset automaattiset (SAE-taso 4+) 

rekat tulevatkin todennäköisesti yleistymään ensimmäisenä rajatuilla erityisalueilla kuten kaivokset, 

satamat, terminaalit ja tehdasalueet. Rajoitetuilla alueilla automaattisten ajoneuvojen 

käyttömahdollisuuksia helpottaa alueen pieni koko, ennalta määritellyt reitit, vähäinen muu liikenne 

ja pieni ajonopeus. Sähkö tulee todennäköisesti olemaan varteenotettava energialähde näille rekoille. 

Rajatuilla alueilla liikkuvia rekkoja voidaan hallita ja tarpeen mukaan myös ohjata etäyhteydellä 

keskitetysti kontrollikeskuksista.  

Automaattisesti (SAE-taso 4+) ajavien rekkojen yleistymisellä on riippuvuus C-ITS-teknologian 

yleistymiseen. Käytännössä rekkojen pitää pystyä kommunikoimaan toistensa (V2V/V2X) lisäksi 

myös digitaalisen infrastruktuurin (V2I/V2X) kanssa. Ilman tätä teknologiaa laajempi automaattisten 

ajoneuvojen käyttö varsinkin kaupunkialueella on kyseenalaista. Esimerkiksi tehokas 

liikennevaloristeyksien logistinen hallinta onnistuu vasta teknologian yleistyessä. C-ITS-teknologian 

osalta monella valtiolla ja suurimmilla kaupungeilla on pitkän tähtäimen suunnitelmia ja teknologiaa 

testataankin jo ympäri maailmaa (esim. USA:ssa DSRC:tä New York Cityssä, Orlandossa ja 

Wyomingissa sekä Saksassa 5G:tä A9-moottoritiellä) 

Tutkimuslaitos Gartner on julkaissut vuoden 2018 kasvavien markkinoiden osalta teknologian 

hypekäyrän, jonka alkuinnostus on kasvussa SAE tason 5 autonominen ajamisen osalta. SAE tason 4 

autonomisen ajamisen osalta alkuinnostus on jo ohitse. Gartnerin mukaan sekä SAE 4 että 5 tason 

autonominen ajamisen teknologian sovellusten uskotaan saavuttavan kaupallisen kypsyyden vasta yli 

kymmenen vuoden päästä. (Uusiteknologia, 2018) 

 



49 

 

 

  

6 LÄHDELUETTELO 

ACEA (2017). Infographic: EU Roadmap for Truck Platooning, ACEA. 2017-05-09. Haettu 

23.4.2019, osoitteesta: https://www.acea.be/publications/article/infographic-eu-roadmap-for-truck-

platooning 

Apollo Auto (2018a). CiDi, a Changsha-based intelligent driving research institute, has integrated 

Apollo 2.5 into a truck that can run autonomously on geo-fenced highways. 2018-04-20. Haettu 

5.5.2019, osoitteesta: https://twitter.com/apolloplatform/status/987409088999866373 

Apollo Auto (2018b). Apollo x Changsha Intelligent Driving Institute (CiDi) Heavy Duty Truck. 

2018-04-20. Haettu 5.5.2019, osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=xVi9YW2G_rQ 

Apollo Auto (2019). Apollo Auto kotisivut. Haettu 12.7.2019, osoitteesta: http://apollo.auto/ 

Auto Futures (2019). Kreetzer, A. Einride and DB Schenker Launch Autonomous Truck in Sweden. 

2019-03-13. Haettu 12.7.2019, osoitteesta: https://www.autofutures.tv/2019/03/13/einride-and-db-

schenker-launch-autonomous-truck-in-sweden/ 

Auto Insurance (2018). Which states allow self-driving cars? Autoinsurance.org. 2018-08-01. Haettu 

20.4.2019, osoitteesta: https://www.autoinsurance.org/which-states-allow-automated-vehicles-to-

drive-on-the-road/ 

Automatic vehicles (2018). Ericsson, Einride and Telia power sustainable, self-driving trucks with 

5G. Haettu 26.6.2019, osoitteesta: https://autonomicvehicles.eu/2018/12/04/ericsson-einride-telia-

power-sustainable-self-driving-trucks-5g/ 

Automatic vehicles (2019a). Mielczarek, M. Daimler wants self-driving trucks on the roads in ten 

years. 2019-03-25. Haettu 10.6.2019, osoitteesta: https://autonomicvehicles.eu/2019/03/25/daimler-

wants-self-driving-trucks-on-the-roads-in-ten-years/ 



50 

 

 

  

Autotoday (2019). von Bell, C. Daimler Trucks perusti autonomisen liikkumisen tutkimusyksikön. 

Haettu 12.6.2019, osoitteesta: https://autotoday.fi/daimler-trucks-perusti-autonomisen-liikkumisen-

tutkimusyksikon/ 

Bakermans, B. (2016). Truck Platooning: Enablers, barriers, potential and impacts. Haettu 20.4.2019, 

osoitteesta: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A3e4e265b-b84c-474b-85b9-

9840a5c85464 

BBC (2019). Plus.ai's autonomous lorry 'crosses US in three days'. Julkaistu 11.12.2019. Haettu 

20.1.2020, osoitteesta: https://www.bbc.com/news/technology-50742080 

Beiker, A. (2018). Deployment of Automated Driving, Samsung Forum, Samsung Strategy & 

Innovation Center. Julkaistu 7.5.2018. Haettu 10.7.2019, osoitteesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=hkskfZdC1ok 

Bishop, R. (2019a). Automated Driving Systems: Global Trends in Commercialization and 

Deployment. . Presentation about Trends Automated Driving Systems by Richard Bishop at Vehco 

Customer Conference in May 2019. Julkaistu 16.5.2019. Haettu 12.7.2019, osoitteesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=dlB2-622GYw&feature=youtu.be 

Bishop, R. (2019b). Automated Driving: Commercial Activities Overview. Presentation by Richard 

Bishop at ITFVHA Conference in October 2019. Julkaistu 20.11.2019.  

Blomberg (2018). FedEx, Volvo Test U.S. Truck ‘Platoons’ to Catch Up to Europe, 2018-06-28. 

Haettu 20.4.2019, osoitteesta: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-27/fedex-volvo-

test-u-s-truck-platoons-to-catch-up-to-europe 

Business Insider (2019). Shields, N. The trucking industry is split over whether platooning is still a 

viable technology - but the leading legacy player just abandoned it. 2019-01-11. Haettu 19.4.2019, 

osoitteesta: https://www.businessinsider.com/daimler-abandons-platooning-2019-

1?r=US&IR=T&IR=T 



51 

 

 

  

CAAT (2019). Connected and Automated Vehicles. Center for Advanced Automotive Technology. 

2019. Haettu 5.5.2019, osoitteesta: 

http://autocaat.org/Technologies/Automated_and_Connected_Vehicles/ 

Cardesignnews (2019). CES 2019 (2019-01-08): Daimler ‘reassesses’ platooning. CES 2019. 2019-

01-08. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: https://cardesignnews.com/articles/cdn-live/ces/2019/01/ces-

2019-daimler-reassesses-platooning 

CEI (2018). Scribner, M. Authorizing Automated Vehicle Platooning, A Guide for State Legislators, 

2018 Edition, Competitive Enterprice institute. 2018-07-25. Haettu 21.4.2019, osoitteesta: 

https://cei.org/content/authorizing-automated-vehicle-platooning 

CEI (2019). Scribner, M. Real-World Value of Truck Platooning Questioned as Support Wanes, 

Trucks.com. Competitive Enterprise Institute. 2019-02-26. Haettu 23.4.2019, osoitteesta: 

https://cei.org/content/real-world-value-truck-platooning-questioned-support-wanes 

CNBC (2019) Self-driving trucks are here. 2091-04-13. Haettu 23.4.2019, osoitteesta: 

https://www.cnbc.com/video/2019/04/12/embark-tusimples-self-driving-trucks-will-change-

trucking.html 

CNET (2018). Paukert, C. Why the 2019 Audi A8 won't get Level 3 partial automation in the US. 

2018-05-14. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: https://www.cnet.com/roadshow/news/2019-audi-a8-

level-3-traffic-jam-pilot-self-driving-automation-not-for-us/ 

Construction Equipment (2018). Berg, T., Autonomous Trucks Still Down the Road. Haettu 6.6.2019, 

osoitteesta: https://www.constructionequipment.com/autonomous-trucks-still-down-road 

Construction Equipment (2019). Volvo Trucks to Introduce Active Driver Assist 2.0. 2019-06-26. 

Haettu 12.7.2019, osoitteesta: https://www.constructionequipment.com/volvo-trucks-introduce-

active-driver-assist-20 



52 

 

 

  

Convoy (2018). Tito, H. Announcing Convoy Go, a nationwide Drop & Hook marketplace. Convoy 

Go enables up to 50% increased productivity for drivers and increased capacity for shippers. 2018-

04-18. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: https://convoy.com/blog/announcing-convoy-go-a-nationwide-

drop-hook-

marketplace/?utm_source=MKTGConvoyGoAnnouncement&utm_medium=HomepagePopUp&ut

m_campaign=MKTGConvoyGo 

Daimler (2015) Mercedes-Benz Actros with Highway Pilot - world premiere on public roads. 2015-10-

02. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: 

http://media.daimler.com/marsMediaSite/instance/ko.xhtml?oid=9920353&filename=Mercedes-Benz-

Actros-mit-Highway-Pilot---Weltpremiere-auf-oeffentlichen-

Strassen&ls=L3NlYXJjaHJlc3VsdC9zZWFyY2hyZXN1bHQueGh0bWw_c2VhcmNoU3RyaW5nPWF

jdHJvcythdXRvbm9tJnNlYXJjaElkPTAmc2VhcmNoVHlwZT1kZXRhaWxlZCZyZXN1bHRJbmZvV

HlwZUlkPTE3MiZib3JkZXJzPXRydWUmdGh1bWJTY2FsZUluZGV4PTAmcm93Q291bnRzSW5kZ

Xg9NSZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnMmc29ydERlZmluaXRpb249UFVCTElTSEVEX0FULTI!&rs=8 

Daimler (2019a). Haettu 19.4.2019, osoitteesta: 

https://www.daimler.com/innovation/case/autonomous/highway-pilot-2.html 

Daimler (2019b). Driving autonomously through Nevada. Freightliner Inspiration Truck. Haettu 

19.4.2019, osoitteesta: https://www.daimler.com/innovation/autonomous-driving/freightliner-

inspiration-truck.html 

Daimler (2019c). Automated Driving at Daimler Trucks. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: 

https://www.daimler.com/innovation/case/autonomous/automated-driving-daimler-trucks.html 

Daimler (2019d), Daimler Trucks to acquire Torc Robotics. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: 

https://www.daimler.com/company/business-units/daimler-trucks/torc-robotics.html 



53 

 

 

  

Daimler (2019e). Automated Driving at Daimler Trucks. Levels of Automation. Haettu 20.4.2019, 

osoitteesta: https://www.daimler.com/innovation/case/autonomous/automated-driving-daimler-

trucks.html 

Daimler (2019f). Automated Driving at Daimler Trucks. Level 4 automated driving improves 

safety, efficiency and competitiveness. Haettu 20.4.2019, osoitteesta: 

https://www.daimler.com/innovation/case/autonomous/automated-driving-daimler-trucks.html 

DB Schenker (2018). DB Schenker and MAN launch world’s first vehicle platoon – on the way 

towards autonomous driving. 2018-06-28. Haettu 20.4.2019, osoitteesta: https://logistik-

aktuell.com/2018/06/28/worlds-first-vehicle-platoon/ 

Driving the Nation (2019). Hammond, L. A. Hyundai autonomous truck Xcient on Korean highway. 

11.11.2019. Haettu 20.1.2020, osoitteesta: https://www.drivingthenation.com/hyundai-autonomous-

truck-xcient-on-korean-highway/ 

ETFA (2018). The Future of Australian Trucking Industry. Embrace The Future Australia. 2018-06-

13. Haettu 20.4.2019, osoitteesta: https://www.embracethefuture.org.au/the-future-of-australian-

trucking-industry/ 

Einride, 2019. Kotisivut. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: http://www.einride.tech/ 

Electrek (2019). Lambert, F. Tesla Semi electric semi-truck production back into focus, Elon Musk 

is looking forward to it. 2019-04-01. Haettu 5.5.2019, osoitteesta: 

https://electrek.co/2019/04/01/tesla-semi-electric-semi-truck-production-elon-musk/ 

Electrive.com (2019). Hampel, C. Tesla pushes back e-truck production date to 2020. 2019-04-26. 

Haettu 12.7.2019, osoitteesta: https://www.electrive.com/2019/04/26/teslas-e-truck-production-date-

pushed-back-to-2020/ 



54 

 

 

  

Embark (2018). Morris, J., Self-driving truck policy takes a big step forward. 2018-10-08. Haettu 

20.4.2019, osoitteesta: https://medium.com/embark-trucks/self-driving-truck-policy-takes-a-big-

step-forward-dc92d3ad3200 

ENSEMBLE (2018a). Using ITS G5 for efficient truck platooning. 2018-12-19. Haettu 24.9.2019, 

osoitteesta: https://letka-ajoensemble.eu/news/using-its-g5-for-efficient-truck-

platooning5c1a203e7a226 

ENSEMBLE (2019). Haettu 23.4.2019, osoitteesta: https://platooningensemble.eu/ 

ENSEMBLE (2019h). Library: Presentation of ENSEMBLE Work Package 4 status "Infrastructure 

and Logistics". Haettu 24.9.2019, osoitteesta: 

https://platooningensemble.eu/storage/uploads/documents/2019/03/28/Bernard_WP4_Infrastructure

-and-logistics.pptx 

ETN (2019), Elektroniikka, tietoliikenne, nanotekniikka. Suomalaiset vievät yksityisen 5G:n 

satamiin. 2019-06-27. Haettu 12.7.2019, osoitteesta: 

http://etn.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=9632&via=n&datum=2019-06-

28_12:12:04&mottagare=30995 

Fox13 (2018). Self-driving trucks already rolling on Florida (Orlando) highways. 2018-02-18. Haettu 

18.4.2019, osoitteesta: http://www.fox13news.com/news/local-news/autonomous-truck-testing-

florida?fbclid=IwAR3_BQM0ek7zrJM5gTwt0JkefXHKptY8eOU9yLZMn2g0yCKeQ4cWgRDbRa

s 

FPInnovations (2018). Video: A Canadian First: Truck Platooning on Forest Roads. 2018-12-06. 

Haettu 19.4.2019, osoitteesta: http://blog.fpinnovations.ca/blog/2018/12/06/video-a-canadian-first-

truck-platooning-on-forest-roads/ 



55 

 

 

  

GCC (2018). Scania and Ahola Transport agree on semi-autonomous platooning. Green Car 

Congress. 2018-03-08 .Haettu 23.4.2019, osoitteesta: 

https://www.greencarcongress.com/2018/03/20180308-scania.html 

Global PSA (2017). PSA to Start Truck Platooning Trials in Singapore. 2017-01-10. Haettu 

23.4.2019, osoitteesta: https://www.globalpsa.com/psa-to-start-truck-platooning-trials-in-singapore/ 

ja osoitteesta: https://www.globalpsa.com/wp-content/uploads/nr170109.pdf 

HDT Truckinginfo (2018). HDT Staff, Canada’s First Truck Platoon Hits the Road. 2018-11-15. 

Haettu 20.4.2019, osoitteesta: https://www.truckinginfo.com/319389/canadas-first-truck-platoon-

hits-the-road 

Heavy Equipment Guide (2019). Vera’s first assignment: Volvo Trucks tests autonomous transport 

between a logistics centre and port. 2019-06-13. Haettu 10.7.2019, osoitteesta: 

https://www.heavyequipmentguide.ca/article/31153/veras-first-assignment-volvo-trucks-tests-

autonomous-transport-between-a-logistics-centre-and-port 

HelmUK (2019). UK Heavy Goods Vehicle (HGV) Platooning project. Haettu 23.4.2019, osoitteesta: 

https://www.helmuk.com 

ICCT (2018). Slowik, P. & Sharpe, B. Automation in the long haul: Challenges and opportunities of 

autonomous heavy-duty trucking in the United States. 2018-03-26. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: 

https://www.theicct.org/publications/automation-long-haul-challenges-and-opportunities-

autonomous-heavy-duty-trucking-united 

IEEE (2019a). Saracco, R. Platooning does not seem a viable business. 2019-01-16. Haettu 

19.4.2019, osoitteesta: http://sites.ieee.org/futuredirections/2019/01/16/platooning-does-not-seem-a-

viable-business/ 



56 

 

 

  

IEEE Spectrum (2018b). Tiwari, K. Why Our Company’s Trucks Won’t Carry Lidar. 2018-11-28. 

Haettu 18.4.2019, osoitteesta: https://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/self-

driving/why-our-companys-trucks-wont-carry-lidar 

IEEE Spectrum, 2019. Higginbotham, S. Self-Driving Trucks Will Always Need People, Remote 

human operators will still take the wheel in fiddly situations. 2019-02-21. Haettu 19.4.2019, 

osoitteesta: https://spectrum.ieee.org/transportation/self-driving/selfdriving-trucks-will-always-

need-people 

Infra Structure (2018). Caprani, C. A problem ignored: highway bridges and automated truck 

platoons. 2018-03-20. Haettu 23.4.2019, osoitteesta: 

https://infrastructuremagazine.com.au/2018/03/20/a-problem-ignored-highway-bridges-and-

automated-truck-platoons/ 

IRU (2019a). Is there a future for truck platooning? 2019-02-07. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: 

https://www.iru.org/resources/newsroom/what-future-truck-platooning 

Lumiaho, A. ja Malin, F. (2016). Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimen-

pideohjelma 2016–2020. Liikennevirasto, liikenne ja tieto -toimiala. Helsinki 2016. Liikenneviraston 

tutkimuksia ja selvityksiä 19/2016. 82 sivua ja 2 liitettä. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 

978-952-317-251-7. 

Mercedez-Benz (2019). Uusi Actros, Active Brake Assistant 5. Haettu 2.2.2020, osoitteesta: 

https://www.mercedes-benz-trucks.com/fi_FI/models/new-actros/greater-safety.html 

MB Trucks (2019). Predictive Powertrain Control. 2019-05. Haettu 14.5.2019, osoitteesta: 

https://www.mercedes-benz-trucks.com/fi_FI/models/new-actros/efficiency/predictive-powertrain-

control.html 

MIT (2019), MIT Self-Driving Cars: State of the Art (2019). Massachusetts Institute of 

Technology. Haettu 12.7.2019, osoitteesta: https://deeplearning.mit.edu/; 



57 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sRxaMDDMWQQ&list=PLrAXtmErZgOeY0lkVCIVafdGFO

Ti45amq&index=2&t=0s 

NAR (2017). Hiscock, G. Giant truck 'platoons' head for Australia's main roads. Nikkei Asian 

Review. 2017-05-14. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: https://asia.nikkei.com/Business/Trends/Giant-

truck-platoons-head-for-Australia-s-main-roads 

Navigant Research (2016). Alexander, D. Truck Platooning Hits the Road, Navigant Research. 2016-

04-20. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: https://www.navigantresearch.com/news-and-views/truck-

platooning-hits-the-road 

Navigant Research (2018). Automated Commercial Vehicles, Advanced Driver Assistance Systems 

and Automated Driving Systems: Global Commercial Market Analysis and Forecasts 2019-2030. 

Haettu 23.4.2019, osoitteesta: https://www.navigantresearch.com/reports/automated-commercial-

vehicles 

Nokia (2019). Nokia press release: Continental, Deutsche Telekom, Fraunhofer ESK, MHP and 

Nokia successfully conclude tests of connected driving technology on the A9 Digital Test Track. 

2019-03-21. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: https://www.nokia.com/about-

us/news/releases/2019/03/21/continental-deutsche-telekom-fraunhofer-esk-mhp-and-nokia-

successfully-conclude-tests-of-connected-driving-technology-on-the-a9-digital-test-track/ 

NRC (2014). Gaudet, B. Review of Cooperative Truck Platooning Systems, National Research 

Council Canada. 2014-09-03. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: https://nrc-

publications.canada.ca/eng/view/object/?id=0ca2ad79-2895-4ddb-96d6-ce9caa9297c8 

Peloton (2019a). Home, Haettu 21.4.2019, osoitteesta: https://peloton-tech.com/ 

Peloton (2019b). Nakano, E. Here’s What We Mean By Putting Safety First, Haettu 21.4.2019, 

osoitteesta: https://peloton-tech.com/heres-what-we-mean-by-putting-safety-first/ 



58 

 

 

  

Peloton (2019c). Luckevich, M. V2V Communication in Platooning, Haettu 21.4.2019, osoitteesta: 

https://peloton-tech.com/v2v-communication-platooning/ 

Peloton (2019d). Smartt, B. The Peloton Cloud: Key to Platooning Safety, Efficiency & Control, 

Haettu 21.4.2019, osoitteesta: https://peloton-tech.com/the-peloton-cloud-key-to-platooning-safety-

efficiency-control/ 

Peloton (2019e). Majority of US Freight Ton Miles Now Occur in Platooning Approved States, 

Commercial Deployment Now Approved in 18 States with Testing and Limited Deployment in 8 

Additional States. 2019-04-24. Haettu 20.4.2019, osoitteesta: https://peloton-tech.com/majority-of-

us-freight-ton-miles-now-occur-in-platooning-approved-states/ 

Plus.ai (2020). Press release. Plus.ai Launches Safety Testing Program and Plans to Test its Self-

Driving Trucks in All Permissible Continental States by End of 2020. Haettu 20.1.2020, osoitteesta: 

https://plus.ai/Plus-ai-Launches-Safety-Testing-Program-and-Plans.html 

Pony.ai (2019). News & Blogs. 2019-04-19. Haettu 6.4.2019, osoitteesta: 

https://www.pony.ai/pony-ai-unveils-ponypilot/ 

Pronto. Haettu 5.5.2019, osoitteesta: https://pronto.ai/#pioneer 

RAPP (2017). Jermann, J. Chancen und Risiken des Einsatzes von  Abstandshaltesystemen sowie des 

Platoonings von  Strassenfahrzeugen  - Machbarkeitsanalyse. 2017-08-11. Haettu 19.4.2019, 

osoitteesta: https://www.rapp.ch/de/stories/truck-platooning. http://docplayer.org/80194027-August-

2017-bericht-nr-beraten-planen-steuern.html 

Road Traffic (2018). Baidu unveils new version of autonomous driving open platform. 2018-04-23. 

Haettu 5.5.2019, osoitteesta: https://www.roadtraffic-technology.com/news/baidu-unveils-new-

version-autonomous-driving-open-platform/ 



59 

 

 

  

SAE (2018). Shuttleworth, J. SAE Standards News: J3016 automated-driving graphic update. 2019-

01-07. Haettu 20.4.2019, osoitteesta: https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-

automated-driving-graphic 

Safer (2017). Safe Road Trains for Efficient transport (SERET). Lateral vehicle control. Haettu 

24.4.2019, osoitteesta: https://www.saferresearch.com/projects/safe-road-trains-efficient-transport-

seret 

Scania (2016a). Press kit: Scania demonstrates autonomous transport system. 2016-05-24. Haettu 

19.4.2019, osoitteesta: https://www.scania.com/group/en/scania-demonstrates-autonomous-

transport-system/ 

Scania (2016b). Mine blowing. 2016-01-19. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: 

https://www.scania.com/group/en/mine-blowing/ 

Scania (2016c). Autonomous Transport Solutions. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: 

https://www.scania.com/group/en/autonomous-transport-solutions/ 

Scania (2017). Scania takes part in multi-brand platooning project. 2017-10-19. Haettu 24.4.2019, 

osoitteesta: https://www.scania.com/group/en/scania-takes-part-in-multi-brand-platooning-project/ 

Scania (2017). Scania takes lead with full scale autonomous truck platoon. Haettu 24.4.2019, 

osoitteesta: https://www.scania.com/group/en/scania-takes-lead-with-full-scale-autonomous-truck-

platoon/  

Scania (2018a). Automated platooning – step by step. 2018-03-07. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: 

https://www.scania.com/group/en/automated-platooning-step-by-step/ 

Scania (2018b). Scania and Ahola Transport agree on semi-autonomous platooning. 2018-3-7. Haettu 

19.4.2019, osoitteesta: https://www.scania.com/group/en/scania-and-ahola-transport-agree-on-semi-

autonomous-platooning/ 



60 

 

 

  

Scania (2018c). Scania and Rio Tinto trialling autonomous truck in Western Australian mine. Press 

release 2018-12-19. Haettu 5.5.2019, osoitteesta: https://www.scania.com/group/en/scania-and-rio-

tinto-trialling-autonomous-truck-in-western-australian-mine/ 

Scania (2018d). Platooning in pole position. 2018-06-06. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: 

https://www.scania.com/group/en/platooning-in-pole-position/ 

Scania (2018f). Scania and Acotral start real-life platooning in Spain. 2018-03-09. Haettu 20.4.2019, 

osoitteesta: https://www.scania.com/group/en/scania-and-acotral-start-real-life-platooning-in-spain/ 

Scania (2019a). ERF2019 platooning Scania flyg, Christian Bergstand, New Business Solutions, 

Scania 

Scania (2019b). Haettu 19.4.2019, osoitteesta: https://www.scania.com/group/en/tag/platooning/ 

Scania (2019c). Haettu 20.1.2020, osoitteesta: https://www.scania.com/group/en/a-new-cabless-

concept-revealing-scania-axl/ 

TechCrunch (2019) Korosec, K. Self-driving truck startup Ike raises $52 million. 2019-02. Haettu 

5.5.2019, osoitteesta: https://techcrunch.com/2019/02/05/self-driving-truck-startup-ike-raises-52-

million/?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referr

er_cs=XlI0VcZvD1jfvvQ6s1dQkg 

Tesla (2019). Tesla Semi. Haettu 4.5.2019, osoitteesta: https://www.tesla.com/semi 

The Verge (2018). Hawkins, A. J. Waymo’s self-driving trucks will start delivering freight in Atlanta. 

The Google spinoff has its chips cashed in. 2018-03-09. Haettu 18-4-2019, osoitteesta: 

https://www.theverge.com/2018/3/9/17100518/waymo-self-driving-truck-google-atlanta 



61 

 

 

  

The Verge (2018b). Hawkins, A.J. Uber’s self-driving trucks are now delivering freight in Arizona. 

2018-03-06. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: https://www.theverge.com/2018/3/6/17081626/uber-self-

driving-trucks-delivering-cargo-arizona 

The Verge (2018c). O’Kane, S. Uber starts a perks program for its trucking app, Cheaper gas, 

discounts on new and used trucks, and more. 2018-03-21. Haettu 25.4.2019, osoitteesta: 

https://www.theverge.com/2018/3/21/17145732/uber-freight-plus-perks-rewards-card-trucking 

The Verge (2019a). Statt, N. Uber’s self-driving unit gets $1 billion investment from SoftBank and 

Japan’s auto industry. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: 

https://www.theverge.com/2019/4/18/18507049/uber-atg-self-driving-autonomous-car-investment-

softbank-toyota-denso 

TNO (2015). Janssen, R., et al. Truck Platooning, Driving the Future of Transportation, TNO 2014 

R11893. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: 

http://publications.tno.nl/publication/34616035/dLIjFM/janssen-2015-truck.pdf 

Torc Robotics (2019a). Daimler Trucks agrees to acquire majority stake in Torc Robotics to create 

technology powerhouse for automated trucks. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: https://torc.ai/daimler-

trucks-agrees-to-acquire-majority-stake-in-torc-robotics-to-create-technology-powerhouse-for-

automated-trucks/ 

Torc Robotics (2019b). Torc self-driving car dashes through snow. 2018-12-20. Haettu 24.4.2019, 

osoitteesta: https://torc.ai/torc-self-driving-car-dashes-through-snow/ 

Toyota Tsusho (2018), Integrated Report 2018, Fiscal year ended March 31, 2018. Linkki: 

https://www.toyota-tsusho.com/english/ir/pdf/library/integrated-report/ar2018e_all.pdf 

Trafikverket (2017) Zarghampour, H. European Truck Platooning Challange; Swedish initiatives. 

Sweden4Platooning (Multi-Brand). Trafikverket, Swedish Transport Administration. 2017-03-21. 

Haettu 24.4.2019, osoitteesta: 



62 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjUhJzTs

PfhAhXHyqQKHfEBBhsQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Ferticonetwork.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FHamid-Zarghampour-Swedish-Platooning-Initiatives-

20170321_Final.pdf&usg=AOvVaw0HhSlx06LtvNrHU95JkN6L 

Transportation (2019). USDOT Automated Vehicles Activities, U.S. Department of Transportation, 

Transportation.gov. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: https://www.transportation.gov/AV 

Trucking Info (2015). Hands-off on the Highway. 2015-05-07. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: 

https://www.truckinginfo.com/156081/hands-off-on-the-highway 

Trucknews (2019). Menzies, J. Daimler abandons platooning to focus on automation. 2019-01-07. 

Haettu 19.4.2019, osoitteesta: https://www.trucknews.com/technology/daimler-abandons-

platooning-to-focus-on-automation/1003089387/ 

TT News (2018). The Eyes of Autonomy. New Sensors Pave the Way for Self-Driving Trucks, 2018-

06-08. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: https://www.ttnews.com/articles/eyes-autonomy 

TT News (2018b). Berg, T. Bosch Touts Electric-Hydraulic Steering to Facilitate Automated Driving. 

2018-05-24. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: https://www.ttnews.com/articles/bosch-touts-electric-

steering-breakthrough-nox-reduction 

TT News (2018c). Gain, B. C. The Eyes of Autonomy. New Sensors Pave the Way for Self-Driving 

Trucks. 2018-06-08. Haettu 18.4.2019, osoitteesta: https://www.ttnews.com/articles/eyes-autonomy 

TT News (2018d).  Embark Self-Driving Truck Completes Coast-to-Coast Test Run. 2018-02-06. 

Haettu 20.4.2019, osoitteesta: https://www.ttnews.com/articles/embark-self-driving-truck-

completes-coast-coast-test-run 



63 

 

 

  

TT News (2018i). Lamb, E. FHWA Launches Nationwide Initiative on Highway Automation. 2018-

05-09. Haettu 4.5.2019, osoitteesta: https://www.ttnews.com/articles/fhwa-launches-nationwide-

initiative-highway-automation  

TT News (2018x). Clevenger, S. Volvo Exhibits Autonomous Vera Concept. 2018-09-20. Haettu 

4.5.2019, osoitteesta: https://www.ttnews.com/articles/volvo-exhibits-autonomous-vera-concept 

TT News (2019a). Howard, J. Autonomous Advancements Present Opportunities for Drivers, Experts 

Say. 2019-02-26. Haettu 5.5.2019, osoitteesta: https://www.ttnews.com/articles/autonomous-

advancements-present-opportunities-drivers-experts-

say?utm_source=autonomous&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter&mkt_tok=eyJ

pIjoiTkRreU9EbGhZV1EzT0dKbCIsInQiOiJIMVY4U3BsK3Q4aHFBblpiYXA0SE1vaDkyaWdp

VHdjZE5wYlJjRFwvVG9VdklXZ2I3cnI0aEhudUtYNWFhb0d0b0JBTjFYQ2grck0zNDFuOUpIa

XRheVRWcUJ1eXIybFwvQ2RMZHc1SWZjZWgxUE4yb21aT0pKbXhQUWdUQmFHU2p0In0%

3D 

TT News (2019b). Clevenger, S. Self-Driving Truck Startup Embark Releases Performance Data. 

2019-01-30. Haettu 23.4.2019, osoitteesta: https://www.ttnews.com/articles/self-driving-truck-

startup-embark-releases-performance-data 

UD Trucks (2019). Innovation for Smart Logistics. Fujin & Raijin. Vision 2030. Haettu 24.4.2019, 

osoitteesta: https://www.udtrucks.com/aboutud/innovation-for-smart-logistic 

USDOT (2018). Automated Vehicles: Truck Platooning. ITS Benefits, Costs, and Lessons Learned: 

2018 Update Report. U.S. Department of Transportation. 2018. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: 

https://www.itsknowledgeresources.its.dot.gov/its/bcllupdate/pdf/BCLL%20Update%202018%20C

ombined_draft_v0.4.pdf 

USDOT (2019). Dopart, K. U.S.DOT Research in Truck Platooning, TRB Session 1468. U.S. 

Department of Transportation. 2019-01-15. Haettu 5.5.2019, osoitteesta: 

https://www.its.dot.gov/presentations/trb_2019/Session_1468_dopart_public.pdf 



64 

 

 

  

Uusiteknologia (2018).  Hypekäyrä paljastaa tulevaisuuden tekniikat 28.8.29018. Haettu 18.9.2019, 

osoitteesta https://www.uusiteknologia.fi/2018/08/28/hypekayra-paljastaa-tulevaisuuden-tekniikat/ 

Van Ark, E.J., et. al (2017). Value Case Truck Platooning - an early exploration of the value of large-

scale deployment of truck platooning, TNO 2017 R11299. TNO (the Netherlands Organisation for 

applied scientific research). 2017-11-24. Haettu 24.4.2019, osoitteesta: 

https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:770c9b7c-40f0-4036-93e8-caba19c2b311 

Venturebeat (2018). Volvo’s first commercial self-driving trucks will be used in mining, 2018-11-

20. Haettu 19.4.2019, osoitteesta: https://venturebeat.com/2018/11/20/volvos-first-commercial-self-

driving-trucks-will-be-used-in-mining/ 

Venturebeat (2019). Wiggers, K. Pony.ai tests robo-taxi program on its employees, promises self-

driving trucks next. 2019-4-19. Haettu 6.4.2019, osoitteesta: 

https://venturebeat.com/2019/04/19/pony-ai-launches-robotaxi-employee-program-ponypilot-says-

its-developing-self-driving-trucks/ 

Vissers, J., et al. (2018) V1 Platooning use-cases, scenario definition and Platooning Levels D2.2 of 

H2020 project ENSEMBLE. Haettu 2.2.2020, osoitteesta: platooningensemble.eu  

Volvo Group (2017). Trucks talking to each-other in multi-brand platooning project. 2017-10-19. 

Haettu 23.4.2019, osoitteesta: https://www.volvogroup.com/en-en/news/2017/oct/trucks-talking-to-

each-other-in-multi-brand-platooning-project.html 

Volvo Group (2018a). Volvo Trucks and FedEx demonstrate Truck Platooning, Press release, 

6/28/18, Haettu 23.4.2019, osoitteesta: https://www.volvogroup.com/en-en/news/2018/jun/news-

2971141.html 

Volvo Group (2018b). UD Trucks Reveals First Demonstration of Level 4 Automation for Heavy-

Duty Trucks. 2018-12-12. Haettu 10.6.2019, osoitteesta: https://www.volvogroup.com/en-

en/news/2018/dec/ud-trucks-reveals-first-demonstration-of-level-4-automation.html 



65 

 

 

  

Volvo Trucks (2017). Macduff, A. The Volvo Trucks’ view on automation. 2017-06-07. Haettu 

5.5.2019, osoitteesta: https://www.volvotrucks.com/en-en/news/volvo-trucks-

magazine/2017/jul/view-on-automation.html 

Volvo Trucks (2018b). Autonomous solutions, How the solution works. 2018-12-09. Haettu 

5.5.2019, osoitteesta: https://www.volvotrucks.com/en-en/news/volvo-trucks-

magazine/2018/sep/how-it-works.html 

Volvo Trucks (2019a). Macduff, A. Autonomous trucks in real operation. 2019-02-20. Haettu 

5.5.2019, osoitteesta: https://www.volvotrucks.com/en-en/news/volvo-trucks-

magazine/2019/feb/bronnoy.html?hootPostID=e78611d233bd8ad6e298f6db6c5d4978 

Walker, J. (2017). Self-Driving Trucks – Timelines and Developments. Emerj Artificial Intelligence 

Research. Haettu 12.7.2019, osoitteesta: https://emerj.com/ai-adoption-timelines/self-driving-trucks-

timelines/ 

Waymo (2019). What’s Next. Haettu 14.4.2019, osoitteesta: https://waymo.com/whats-next/ 

Wired (2019). Big Rig, No Driver: How TuSimple Uses AI to Train Self-Driving Semis. 2019-04. 

Haettu 24.4.2019, osoitteesta: https://www.wired.com/brandlab/2019/04/big-rig-no-driver-tusimple-

uses-ai-train-self-driving-

semis/?intcid=polar&utm_source=polar&utm_medium=nativetile&mvt=i&mvn=b9f0ebc984d0418

f8768a188cce7bb92&mvp=NA-WIRE-11238836&mvl=Key-native_post_listing+%5BAutopilot+-

+Most+Popular%5D 

Wood, M., et al. (2019). Safety first for automated driving. Haettu 12.7.2019, osoitteesta: 

https://www.daimler.com/innovation/case/autonomous/safety-first-for-automated-driving-2.html 

 

WYDOT (2019). Wyoming DOT Connected Vehicle Pilot. Improving Safety and Travel Reliability 

on I-80 in Wyoming. 2019. Haettu 5.5.2019, osoitteesta: https://wydotcvp.wyoroad.info/  

 



66 

 

 

  

Yle (2017). Ziemann, M. Liikennettä visioineet Aho, Lyly ja Mero: Omasta autosta voi tulla rasite. 

Yle uutiset. Haettu 13.6.2019, osoitteesta: https://yle.fi/uutiset/3-9582393 

 

 


