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1 JOHDANTO 

Langatonta tiedonsiirtoa käyttäviä autoteknisiä toimintoja ja -palveluja kutsutaan 

telematiikaksi. Euroopan autotelematiikkamarkkinoiden odotetaan lähtevän nopeaan 

kasvuun Ecall -järjestelmän tullessa pakolliseksi uusissa autoissa lokakuusta 2015 

lähtien. Järjestelmää varten autot on varustettava satelliittipaikannuksella, handsfree -

toiminnolla ja yhteydellä auton sisäiseen tiedonsiirtoon. Kyseisiä laitteita voidaan 

hyödyntää myös kaupallisiin autotelematiikkatoimintoihin (SBD 2011) 

Työn tavoitteena oli selvittää telematiikan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet ja 

haasteet autohuollolle ja -myynnille. Työ aloitettiin katsauksella Euroopan ja Pohjois-

Amerikan autotelematiikkamarkkinoihin, jonka jälkeen käytiin läpi Ecall -järjestelmän 

autotekniset vaatimukset. Auton teknistä etätarkkailua ja -diagnostiikkaa varten käytiin 

läpi sähköisen diagnostiikan menetelmiä. Lisäksi useimmat telematiikkatoiminnot 

edellyttävät yhteyttä auton sisäiseen tiedonsiirtoon, jonka perusteita työssä käydään läpi. 

Auton verkotetun laitteiston perusteella pyrittiin kartoittamaan teknisesti mahdollisia 

telematiikkatoimintoja ja -palveluja laajasti. Työssä oli lisäksi kartoitettava älykkään 

tieliikenteen kehitystä sen ollessa yhdistetyn auton toimintaympäristö. 
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2 ÄLYKÄS TIELIIKENNE JA AUTOTELEMATIIKKA 

Autojen telematiikkatoimintoja käyttävä älykäs tieliikenne tarkoittaa liikenteen 

sujuvoittamista, haittojen vähentämistä ja tila-, kapasiteetti- ja resurssikäytön 

tehostamista tietoteknisin ja ohjelmallisin keinoin. Euroopassa yhdistettyjen autojen 

osuuden autokannasta ennustetaan nousevan 80 prosenttiin vuoteen 2018 mennessä (IHS 

Isuppli 2011). 

Valtaosalla suurimmista autonvalmistajista on telematiikkatoimintoja päämarkkina-

alueillaan. Eurooppalaiset autonvalmistajat ja julkiset toimijat valmistelevat sähköisen 

tieliikenteen yhteisiä protokollia ja standardeja yhteistyöprojekteissa PRESERVE, 

SIMTD ja C2C-CC. Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt 

ajomatkapohjaisen tieveron käyttömahdollisuuksia ja VTT on visioinut älykkään 

liikennejärjestelmän kehitystä ja yleisiä toimintaedellytyksiä. (IHS Isuppli 2011, LVM 

2012, Innamaa ym. 2011) 

2.1 Älykkään tieliikenteen kehitys 

Älykkäät ja yhdistetyt osat muodostavat tulevaisuudessa verkkoja pohjaksi uudenlaisille 

palveluille, joissa fyysinen ja digitaalinen maailma yhdistyvät. Jokaisella esineellä ja 

asialla on liikenteessäkin oma internet -tunnuksensa, joka mahdollistaa 

liikennejärjestelmien yksittäisten osien tilaseurannan ja liikkujien palvelemisen heidän 

suostumuksellaan. Tulevaisuuden ajoneuvot sisältävät käyttöjärjestelmän ja rajapinnat, 

joilla ohjelmistotoimittajat voivat lisätä tai muokata ajoneuvon ominaisuuksia ja 

käyttöympäristöä. (Innamaa ym. 2011) 

Liikenteen automaatio etenee, jolloin ajoneuvoista tulee älykkäämpiä ja ne puuttuvat 

ajamiseen kuljettajan tehdessä virheen tai ollessa ajokyvytön. Automaatio lisää 

liikennejärjestelmän tehokkuutta ja turvallisuutta poistamalla inhimillisen suorituskyvyn 

ja virheiden aiheuttamia rajoituksia, mutta voi myös aiheuttaa uusia ongelmia ja 

epävakautta. (Innamaa ym. 2011) 
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2.1.1 Sähköinen liikenteenohjaus 

Nykyään liikennekeskusten operaattorit valvovat pääasiassa yksittäisiä järjestelmiä ja 

reagoivat toimijoilta tuleviin häiriö- ja muihin ilmoituksiin. Liikennejärjestelmän 

operointia ei ole täysin automatisoitu ja operointi on osittain liikennekeskuspäivystäjän 

oman harkinnan varassa. Operointi ei jatku yli hallinnollisten tai liikennemuodollisten 

rajojen. Kaikki mittaustieto ei ole ajantasaisten sovellusten käytettävissä ja tiedonkulun 

viiveet vaihtelevat. Tietolajeja tarkastellaan liikennejärjestelmän aktiivisessa 

operointityössä yksittäin, eikä älykkäitä liikennetiedon jalostus- ja yhdistelymenetelmiä 

ole käytössä (Innamaa ym. 2011). 

Tieliikenteen suurimmat ongelmat sijoittuvat kaupunkiseuduille, joiden 

liikennejärjestelmissä on lukuisia toimijoita ja niiden välisiä siirtymäpintoja. 

Liikennejärjestelmän operoinnin kehittämisessä tulisi hyödyntää ulkoistamista, toimivia 

Public-Private-Partnership -malleja ja standardointiin pitäisi saada mukaan kaikki 

oleelliset toimijat ja tasot. Operoinnin perusedellytys on laadukas ja kaikki kulkumuodot 

kattava metatason kuva järjestelmästä, joka sisältäisi staattisen ja dynaamisen tason. 

Kuvan avulla yksityisten palveluntarjoajien olisi helpompi tukea yhteisiä 

liikennejärjestelmän operoinnin tavoitteita. (Innamaa ym. 2011) 

Ajantasainen tilannekuva mahdollistaa liikenneverkon aktiivisen operoinnin, jolla 

voidaan ennakoida häiriötilanteet ja niiden vaikutukset. Lisäksi käytettävissä olisi lyhyen 

aikavälin ennuste. Liikennevalojen älykäs ohjaus tasaisi liikennevirtaa kaupungeissa ja 

matka-aikaan perustuva nopeusvalvonta maaseudulla. Liikenteenohjaus voisi tulla 

autoon sisään, jolloin liikennejärjestelmän operoinnin luonne muuttuu ja siihen tulee 

uusia mahdollisuuksia. Autoihin voidaan lähettää esimerkiksi tilannekuvaan perustuvia 

nopeus- ja reittisuosituksia. Ihannetilanne ei aina ole se, että kaikki ajoneuvot saavat 

saman tiedon (Innamaa ym. 2011). 

Liikennejärjestelmäoperaattori määrittäisi liikenteenohjauksen suuret linjat ja 

liikenneverkon operointi olisi optimoitu. Päivystäjät tarkkailevat ja ohjaavat yksittäisten 

järjestelmien sijaan koko liikenneverkkoa. Operointi on itseoppivaa ja sen rutiinitehtävät 

on automatisoitu, jolloin päivystäjä voi keskittyä poikkeustilanteisiin.  Liikkumisen 

ohjauksessa sosiaalisella medialla on merkittävä rooli. Liikkujilla ja operaattoreilla on 

käytössä kaikki liikkumiseen ja sen hallintaan tarvittava tieto, palvelut ja operointia 
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tukevat monipalvelualustat. Yksittäiset liikkujat osallistuvat siten operointiin parantaen 

järjestelmän toimivuutta (Innamaa ym. 2011). 

2.1.2 Tie- ja liikennetiedon tuotteistaminen 

Nykyään tieliikenteen tilannetieto on peräisin LAM-asemoilta, tiesää- ja 

liikennekameroista ja tieosakohtaisista ilmaisimista, kuten matka-aikakameroista. 

Liikennetilannetietoa ei välitetä yli hallinnollisten rajojen, eikä sitä ole käytettävissä 

kattavasti kaupunkien hallinnoimilta kaduilta ja teiltä. (Innamaa ym. 2011) 

Liikennetiedon kerääminen ja käsittely monipuolistuu.  Yhden toimijan tilalle tulee datan 

keräämiseen erikoistuneita osapuolia, jotka myyvät tietojansa sitä jalostaville ja 

hyödyntäville osapuolille. VTT on kehittelemässä keli- ja kitkatiedon laajamittaista 

keruuta liikkuvina antureina toimivien autojen avulla. Yksittäiset ajoneuvojenkäyttäjät 

voisivat näin kerätä dataa sähköisillä markkinapaikoilla myytäväksi ja toimisivat 

liikennetilanteen, sään ja kelin antureina liikenneverkossa. Häiriötilanteissa he 

välittäisivät poikkeustilannetietoa suoraan toisilleen (Innamaa ym. 2011). 

Lisäarvoa tuo tiedon jalostaminen palveluksi, joka on helposti saatavilla. Tietolajien 

älykäs ja tehokas yhdistäminen ja kokonaisvaltainen hyödyntäminen auttavat luomaan 

kattavan tilannekuvan liikennejärjestelmän tilasta, joka on edellytys järjestelmän 

operoinnille. Tietolajeja ovat esimerkiksi dynaaminen (liikennetieto), staattinen (tietieto), 

itse tuotettu ja sosiaalisen median kautta tuleva. Tiedon laatu pitäisi yhdistää tietoon, 

koska vain osa siitä olisi tarkastettua  (Innamaa ym. 2011). 

Suomessa on hyödyllistä keskittyä ennestään vahvoihin alueisiin, kuten 

talviliikenteenhallintaan ja mobiilipalveluihin. Tienpinnan tilatieto talviolosuhteissa on 

tärkeimpiä liikenteen turvallisuustietolajeja Euroopassa. Tienpinnan ja ympäristön 

havainnoinnin lisäksi mahdollisuuksia on myös liikenteen automatisoinnin liittyvien ICT 

-järjestelmien kehittämisessä. Ne tarjoisivat automatisoidun ajon palveluiden lisäksi 

laadukasta ajantasaista tilatietoa esimerkiksi liikennejärjestelmän operointipalveluille. 

Automatisoitujen työkoneiden kehitys on Suomessa kansainvälisesti korkealla tasolla, 

joten siihen liittyvää osaamista tulisi pyrkiä soveltamaan myös liikenteessä (Innamaa ym. 

2011). 
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2.1.3 Organisointi 

Suomen markkinat ovat ilmeistesti liian pienet laajamittaisille markkinaehtoisille 

liikennepalveluille. On pohdittava yksityisen ja julkisen sektorin omat ja yhteiset 

toiminta-alueet. Tieliikennejärjestelmää kehitettäessä sektorien tulisi tiivistää 

yhteistyötään. Tällä hetkellä julkinen sektori luo standardeja järjestelmien 

yhdenmukaistamiseksi, mutta ohjelmistot tuottava yksityinen sektori ei ole niissä aina 

ajan tasalla. On haastavaa organisoida järjestelmät toimimaan yhteen, myös teknisesti. 

Liikennejärjestelmälle ja -verkolle tulisi määrittää liikennepoliittisella tasolla 

toimivuustavoitteet ja olisi pohdittava, miten kaikki osapuolet saadaan sitoutumaan 

niihin. Tavoitteet ovat välttämättömyys mm. toimintojen ulkoistamiselle (Innamaa ym. 

2011). 

Yhteiskuntasektorien roolit tulisi selvittää. Yksityinen palveluntarjoaja tähtää 

asiakkaansa yksilöoptimiin ja julkinen tarjoaja yhteiskuntaoptimiin kaikkien 

liikennejärjestelmän käyttäjien kannalta. Julkiselle sektorille voisi kuulua 

järjestelmienvälinen-, ja yksityiselle sektorille ohjelmistojenvälinen toimivuus. 

Ansaintaketjut ja -verkot voivat olla monimutkaisia. Niistä pitää etsiä toimijoita, joille 

palvelu tuo hyötyjä ja joilla löytyy maksuhalukkuutta (Innamaa ym. 2011). 

2.1.4 Lainsäädännölliset ja tekniset haasteet 

Vastuut muuttuvat uusien toimijoiden tullessa liikennejärjestelmän operointiin erilaisten 

kuljettajan tukijärjestelmien kautta. Tekijänoikeusasiat tulisi ratkaista, ja palveluiden 

tuottamiseen kerättävät tiedot voivat uhata yksityisyydensuojaa joutuessaan 

hallitsemattomasti kolmansille osapuolille. Lisäksi haasteita ovat tietojen siirtämisen, 

jakamisen, kattavuuden ja luotettavuuden asiakasvaatimukset. Vaikka ajoneuvoihin tulee 

tehdasasenteisia uusia palvelualustoja, ongelmana on etenkin Suomessa autokannan hidas 

uudistuminen (Innamaa ym. 2011). 
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2.2 Autotelematiikan markkinakatsaus vuonna 2013 

Autotelematiikan markkinakatsauksessa on luotu alasta yleiskuva ja kartoitettu olemassa 

olevat palvelut ja toiminnot. Tiedot ovat peräisin kahdesta kokoelmalähteestä ja 

valmistajien omilta Internet -sivuilta. Katsaukseen otettiin Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa toimivat autovalmistajien tehdasasenteiset järjestelmät (Taulukko 2), 

järjestelmätoimittajat ja palveluntarjoajat (Taulukko 1). Media- ja viihdelaitteet sekä -

sovellukset rajattiin työn ulkopuolelle. 

 

Taulukko 1: Telematiikkajärjestelmien toimittajat, nimet ja käyttävät autonvalmistajat 

(just-auto 2012) 

Järjestelmätoimittaja Nimi Autonvalmistajat yhteistyössä 

Microsoft 
Windows Azure, Sync, 

Blue§Me 
Toyota, Mazda, Ford, Kia, Fia  

Volvo CV Wirelesscar Oncall, ConnectedDrive Volvo Cars, BMW 

Harman Car-Net Volkswagen (Eurooppa) 

Hughes Telematics mbrace (Daimler), OnStar (GM) 
Volkswagen (Pohjois-Amerikka), 

Daimler (Pohjois-Amerikka), GM 

TomTom Rlink 

Re-

nault  

  Re-

nault 

Clarion Smartaccess  

Agero Blue Link 
BMW, Hyundai, Nissan, Toyota, 

Rolls-Royce, Honda 

Continental Car-Net Volkswagen 

Delphi Telematics  

Airbiquity Choreo Ford, Nissan, GM, BMW 

Nokia Here Auto Daimler 
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Bosch Comand Online Daimler 

GENIVI Alliance    (kym-

meniä toim.) 

(Linux-pohjainen avoin järjest-

elmä) 

BMW, Volvo, GM, Hyundai, Jag-

uar, Land Rover, Nissan, PSA, Re-

nault, SAIC Motor 

 

2.2.1 Tehdasasenteiset järjestelmät 

Lähes kaikki nyt toimivat telematiikkasovellukset ovat tehdasasenteisia ja 

autonvalmistajien omistuksessa. Taulukkoon 1 on kerätty autonvalmistajien käyttämien 

järjestelmien tiedot kahdesta kokoelmalähteestä ja valmistajien omilta Internet -sivuilta. 

Tyhjät rivit tarkoittavat järjestelmien olleen lukuhetkellä valmisteilla. 

 

Taulukko 2: Tehdasasenteisten järjestelmien toiminta-alueet, toimittajat ja toiminnot

 (SBD 2011, just-auto 2012) 
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Volvo OnCall 

Volvo-henkilöautoihin telematiikkapalvelut tuottaa hyötyajoneuvovalmistaja Volvo 

CV:n omistama WirelessCar, jonka asiakkaisiin kuuluu myös BMW. 2006 toimintansa 

aloittanut Volvon OnCall aloitti Suomessa kesäkuussa 2012. Se sisältää 

automaattihätäpuhelut, tiepalvelun, varastetun auton jäljityksen, etätarkkailun, -

diagnostiikan ja -hallinnan. Hätäpuhelut soitetaan On Call-puhelinkeskukseen joko 

manuaalisesti tai automaattisesti turvatyynyn lauetessa. Auton sijainti ja sen järjestelmien 

tilaa koskevat tiedot lähetetään SMS–dataviestinä. Keskus määrittää hätätilanteen laadun 

kuljettajan kanssa, vahvistaa kuljettajan ja matkustajien kunnon, vahvistaa auton sijainnin 

ja ottaa yhteyden asianmukaiseen hätäpalveluun. (just-auto 2012). 

General Motors Onstar 

Vuonna 1995 autonvalmistaja General Motorsin, tietojenkäsittelyyn ja 

järjestelmähallintaan keskittyneen Electronic Data Systemsin sekä viestintään ja 

satelliittipaikannukseen keskittyneen Hughes Electronic Corporationin yhteistyönä 

muodostettu Onstar toimii Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Kiinassa. Latinalaisessa 

Amerikassa vastaava palvelu toimii nimellä ChevyStar. Järjestelmä sisältää 

automaattihätäpuhelujen, tiepalvelun, etädiagnostiikan ja -hallinnan lisäksi varastetun 

auton jäljityksen, hidastuksen ja sammutuksen (just-auto 2012). 

Onstarilla kerrottiin syyskuussa 2011 olevan yli kuusi miljoonaa käyttäjää. Kesäkuussa 

2011 tuotiin myyntiin automaattiset hätäpuhelut, varastetun auton jäljityksen, tiepalvelun 

ja navigoinnin sisältävä jälkiasennusmoduuli taustapeilin tilalle. Jotkin vakuutusyhtiöt 

voivat periä Onstarin käyttäjiltä pienempää varkausvakuutusmaksua ja ajomatkaan 

pohjautuvaa liikennevakuutusmaksua (just-auto 2012). 

BMW ConnectedDrive 

BMW toi ensimmäisenä valmistajana myyntiin sisäänrakennetun GPS -autonavigaattorin 

7-sarjaansa vuonna 1994. BMW esitteli 1997 Yhdysvalloissa ja 1999 Euroopassa 

automaattisen hätäpuhelujärjestelmänsä BMW Assist, joka nykyään on osa 

ConnectedDrive -palvelupakettia (Kuva 1). Pakettiin kuuluu lisäksi sijaintiperusteisia 

palveluja sisältävä BMW Online sekä tie- ja etädiagnostiikkapalvelu BMW Teleservices. 

(BMW 2012a). 
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BMW Assist -hätäpuhelujärjestelmä lähettää kolaritilanteessa BMW:n puhelukeskukseen 

tekstiviestinä auton sijainnin, etupenkkimatkustajien määrän, törmäyksen nopeuden, 

suunnan sekä tiedon, jos auto on pyörähtänyt kyljelleen tai katolleen. Tiedoista arvioidaan 

avuntarpeen kiireellisyys BMW:n omalla algoritmilla, ja puhelukeskus soittaa 

tarvittaessa yleiseen hätänumeroon (BMW 2012a). 

BMW Teleservices on tieapu- ja etädiagnostiikkapalvelu, joka pitää 

merkkihuoltokeskuksen jatkuvasti ajan tasalla auton teknisestä tilasta. Huollon 

lähestyessä huoltokeskus voi soittaa autoon sopien sille asiakkaan kanssa 

huoltoajankohdan. Vikatilanteessa huoltokeskus voi yrittää hoitaa vikaa 

etädiagnostiikalla tai lähettää paikalle tiepalvelun. Auton lähettämien tietojen perusteella 

huolto voi valmistautua tarvittaviin toimiin (BMW 2012b). 

 

 

Kuva 1: BMW ConnectedDrive -järjestelmän laitteet ja yhteydet                 (SBD 2011). 
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Volkswagen 

Volkswagen-konserni pysytteli sivussa telematiikkaliiketoiminnasta vuoteen 2011, 

jolloin se avasi Kaliforniaan elektroniikkatutkimuslaboratorion ja teki sopimuksen 

Hughes Telematics:in kanssa palvelujen toimittamisesta. Kalifornian laboratorio on 

suurin laatuaan Saksan ulkopuolella ja sen tutkimusalueita ovat ajoapu, käyttöliittymät, 

automedia ja yhdistetty ajoneuvo (just-auto 2012). 

Konsernin automerkeistä Audi valitsi vuonna 2005 Googlen tekemään 

autonavigaattoreistaan internet-yhteensopivia; Syntynyt Audi Connect käyttää Googlen 

karttoja yhdistäen niihin sijaintikohtaisia palveluja sekä navigaattorinäytölle tuotavia 

ilma- ja katuvalokuvia suunnistamista helpottamaan. Järjestelmään saa UMTS -moduulin 

lisävarusteena (just-auto 2012). 

Ford Sync 

Fordin ja Microsoftin yhteistyönä syntynyt Sync aloitti toimintansa vuonna 2007 

Yhdysvalloissa. 2012 sillä oli neljä miljoonaa käyttäjää ja toiminta laajeni Eurooppaan. 

Toiminto sisältää automaattihätäpuhelut, etätarkkailun, navigoinnin ja sijaintiperusteisia 

palveluja. Sync tarkoitettiin aluksi matkapuhelimien ja kannettavien musiikkilaitteiden 

käyttöön äänikomennoin ja auton omin hallintapainikkein. Sen kehityksessä painotetaan 

laiteyhteensopivuutta ja äänikomentojen toimivuutta lukuisilla kielillä tarkoituksena 

minimoida kuljettajan häiriö (LaReau 2010). 

Sync -järjestelmä ei sisällä omaa puhelinmoduulia, vaan se tarvitsee toimiakseen 

tietoliikenneyhteydellisen puhelimen, johon se paritetaan Bluetooth -yhteydellä. 

Automaattinen hätäpuhelu soitetaan yleiseen hätänumeroon turvatyynyn lauetessa tai 

polttoainepumpun hätäkatkaisun kytkeytyessä. Järjestelmä määrittää sijainnin perusteella 

kielen, jolla puhelun alkaessa sanelee esinauhoitetun viestin hätäkeskusoperaattorille. 

Tämän jälkeen avautuu handsfree -puhelu (Ford 2010, Ford 2012). 

PSA Connect 

Huhtikuussa 2010 kymmenessä Euroopan maassa toimintansa aloittaneet Peugeotin ja 

Citroënin Connect -telematiikkapalvelut koostuvat automaattihätäpuhelutoiminnosta 

SOS, sijaintiperusteisia palveluja sisältävästä Apps:ista sekä tie- ja 

etädiagnostiikkapalvelusta Assistance (Peugeot 2012a). 
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SOS -hätäpuhelu voidaan soittaa manuaalisesti tai automaattisesti. Se soitetaan 

automaattisesti turvatyynyn tai turvavyön esikiristimen lauetessa, tulipalossa tai 

nopeuden rajusti hidastuessa. Maissa, joissa palvelu toimii, lähetetään auton sijaintitiedot 

sekä kulkusuunta tekstiviestinä ja soitetaan hätäpuhelu valmistajan puhelukeskukseen. 

Muissa maissa soitetaan tavallinen 112-puhelu (Euro NCAP 2010, Peugeot 2012b). 

Palveluun soitetaan painamalla sille varattua painiketta kojetaulussa. Puhelun 

kytkeytyessä lähetetään auton sijainti ja huollon kannalta oleelliset tiedot. Tiedoista 

huoltokeskus arvioi tilanteen ja käynnistää tarvittavat aputoimet (Peugeot 2012c). 

Daimler Comand Online 

Mercedes-Benz esitteli kesäkuussa 2012 yhdeksässä Euroopan maassa automaattisen 

hätäpuhelutoimintonsa osana Comand Online-multimediajärjestelmää. Vuoden 2013 

alusta toiminto laajenee yhdeksällä maalla, mukaan lukien Suomi. Hätäpuhelutoiminto 

soittaa turvatyynyn tai turvavyön esikiristimen lauetessa automaattisesti Boschin 

ylläpitämään hätäkeskukseen lähettäen samalla auton sijaintitiedot ja auton 

valmistenumeron tekstiviestinä ja DTMF -signaalina. Hätäpuhelun voi soittaa myös 

manuaalisesti (Mercedes Benz 2012). 

2.2.2 Järjestelmätoimittajat 

Microsoft 

Yhdysvaltalaisen ohjelmistojätti Microsoftin Windows Embedded Automotive-taustaisia 

järjestelmiä käyttävät tällä hetkellä Ford, Kia ja Fiat. Huhtikuussa 2011 ilmoitettiin 

Toyotan kanssa aloitettavasta yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on rakentaa Toyotalle 

pilvilaskenta-alusta Windows Azureen pohjautuva maailmanlaajuinen 

telematiikkapalvelu (just-auto 2012). 

Clarion 

Hitachi Group:n osana Clarionin alaa ovat autojen äänentoisto ja elektroniikka. Se 

kehittää ja valmistaa laitteita viihteen, navigoinnin, yhteydenpidon ja turvallisuuden 

tarpeisiin. Toukokuussa 2012 Clarion esitteli Smart Access-alustan, jonka on tarkoitus 

toimia itsenäisenä jälkiasennettavana telematiikkajärjestelmänä ja yleisenä järjestelmänä 

ajoneuvovalmistajille (just-auto 2012). 
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Delphi Automotive 

Delphi kehittää ja valmistaa ajoneuvojen osia, -elektroniikkaa ja teknologiaa. Lisäksi se 

tarjoaa autonvalmistajille asiantuntijapalveluita yhdistettyjen järjestelmien 

liitettävyydessä ja on tuonut Yhdysvalloissa myyntiin auton diagnostiikkaporttiin (OBD) 

jälkiasennettavia telematiikkalaitteita. (just-auto 2012). 

Marraskuussa 2012 Delphi esitteli Aftermarket Telematics Technologies-

ohjelmistoyhtiön kanssa kehittämänsä OBDII -porttiin kytkettävän jälkiasennettavan 

telematiikkalaitteen, joka tukee yhdysvaltalaisautojen yleisimpiä tietoväylä-, 

diagnostiikka- ja ohjelmointiprotokollia. Yhdistettävyys toteutetaan langattomalla 

modeemilla tai Bluetooth-yhteydellä älypuhelimeen, koska laitteella ei ole pääsyä autoon 

mahdollisesti esiasennettuun ulkoiseen tietoliikenteeseen (Weissler 2012). 

Laitetta myydään osana palvelupakettia autopalveluyrityksille ja -organisaatioille, jotka 

voivat tarjota sillä yhdistettävyyspalveluitansa autoilijoille. Se pystyy johtamaan yleisestä 

ja valmistajakohtaisesta OBDII -datasta tarvitsemansa tiedot, jotka se säännöllisin 

väliajoin tai tilanteen vaatiessa lähettää Delphin suojattujen palvelimien kautta autoilijan 

valitseman huoltoketjun palvelimille. Laite voi myös soittaa auton handsfree -

järjestelmällä huoltoketjun puhelukeskukseen (Weissler 2012). 

Lähetetyn vikakoodin ja auton valmistenumeron perusteella Delphin palvelimet saattavat 

pystyä määrittelemään korjauksessa tarvittavat varaosat, joiden saatavuuden huoltamo 

näkee sähköisestä varaosaluettelosta. Delphi ei ole julkistanut palvelupakettiensa 

veloitusrakennetta, mutta kertoo räätälöivänsä hinnat toimintomäärän kaltaisten 

tekijöiden perusteella (Weissler 2012). 

Continental 

Continentalin viihde-, ohjelmisto- ja tietoliikenneosio kehittää ja valmistaa järjestelmiä 

kaikkiin kulkuneuvoluokkiin. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat autoradiot, -media, 

verkkoyhteydelliset autoradiot, navigaattorit ja niiden ohjelmistot. (just-auto 2012) 

Continental aloittaa vuonna 2014 internet-yhteensopivan GENIVI -standardien mukaisen 

automediapääyksikön sarjatuotannon. Yksikkö perustuu avoimen lähdekoodin Linux -

käyttöjärjestelmään. Toistaiseksi määrittelemättömän eurooppalaisen autonvalmistajan 
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malleihin asennetaan ensimmäinen mallisarja, joka ulottuu pieniin henkilöautoihin 

tarkoitetuista perusjärjestelmistä enemmän toimintoja sisältäviin edustusautojen 

järjestelmiin. (just-auto 2012) 

Järjestelmiin sisältyvät automedian lisäksi navigointi, yhteystoiminnot ja internetin 

perustoiminnoista selain, säätiedot ja liikennetiedot. Ohjelmistokehityspaketilla 

kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat kehittää sovelluksiaan, joita ne laatu- ja 

turvallisuustarkastuksen jälkeen voivat tarjota asiakkaille. Continental kertoo tähtäävänsä 

avoimeen järjestelmään myyntiä lisätäkseen ja pienentääkseen tuotekehityssyklien eroja 

kulutuselektroniikan ja automedian välillä. (just-auto 2012) 

Continental kehittää komponentteja tavoitteenaan edulliset järjestelmät.  Se on yksi 

Euroopan autojenvälisen viestintäyhtymän (C2C-CC) perustajajäsenistä. 

Kaksitoistajäsenisen yhtymän tarkoituksena on aloittaa yhteisten autojenvälisten-, sekä 

auton ja julkisen infrastruktuurin välisten viestintästandardien mukaisten järjestelmien 

sarjatuotanto. Marraskuussa 2012 yhtymän jäsenet allekirjoittivat peruskirjan yhteisestä 

strategiasta standardisoitujen järjestelmien tuotannossa. (just-auto 2012) 

Yksi järjestelmistä koostuu satelliittipaikannuksen ja ajodynamiikka-antureiden tiedot 

yhdistävästä M2XPro -anturista sekä tarvittavat antennit ja niiden elektroniikan 

yhdistävästä älykkäästä antennimoduulista. Järjestelmä pystyy ilmoittamaan ajoneuvon 

sijainnin ajoradan kaistan tarkkuudella ja kommunikoimaan muiden ajoneuvojen sekä 

tieinfrastruktuurin kanssa. Tämän Continental katsoo parantavan liikenneturvallisuutta, -

taloudellisuutta ja -mukavuutta, sekä olevan askel kohti automaattiliikennettä 

(Continental 2011, just-auto 2012). 

2.2.3 Palveluntarjoajat 

Agero 

Agero tarjoaa telematiikka-, tieapu- ja vakuutuspalveluita autonvalmistajille ja 

vakuutusyhtiöille. Perustettuna vuonna 2011 kahden yrityksen yhteenliittymänä sillä on 

2500 työntekijää Pohjois-Amerikassa, Saksassa ja Ranskassa. Asiakaspalveluun ja 

asiakassuhteiden hallintaan tieapu-, call center- ja data center -toiminnallaan keskittynyt 

Cross Country Automotive Services osti vuonna 2008 telematiikka- ja sijaintiperusteisia 

palveluja tarjonneen ATX Group:in. (just-auto 2012, Agero 2013). 
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Mediamobile 

Ranskalainen Mediamobile tuottaa reaaliaikaista liikenne- ja tieolosuhdetietoa 

navigaattoreihin ja esiasennettuihin telematiikkajärjestelmiin. Se toimii Pohjoismaissa ja 

Puolassa nimellä Mediamobile Nordic, myy palveluitansa tuotemerkillä V-Traffic ja 

tekee yhteistyötä useimpien auto- ja navigaattorivalmistajien kanssa. Suomessa yritys 

toimii ostamansa Destia Trafficin organisaatiolla ja johtaa Mediamobile Nordicin 

toimintaa Helsingistä. (Mediamobile 2012) 

Tiedot kerätään viranomaisilta ja tien ylläpidolta. Jatkossa yrityksellä on lisäksi tarkoitus 

hyödyntää tienkäyttäjien matkapuhelimista (FMD) ja tarkoitukseen soveltuvista 

navigointijärjestelmistä kerättyä sijainti- ja liiketietoa (FCD). Navigaattorit osaavat 

automaattisesti ehdottaa liikennehäiriötiedon saatuaan vaihtoehtoista reittiä. Autoilijat 

vastaanottavat tiedot radiokanavan kautta lähetettävinä RDS-TMC -viesteinä tai 

mobiilidatana. (Mediamobile 2012) 

ARC Europe 

Euroopan autoliittojen yhdistys ARC Europe ylläpitää telematiikka-alustaa, jonka se 

kertoo olevan yhteensopiva useimpien esi- ja jälkiasennettujen, sekä älypuhelimien kautta 

toimivien telematiikkajärjestelmien kanssa. Alusta on suunniteltu joustavaksi www-

pohjaiseksi ratkaisuksi, joka on yhteensopiva maakohtaisten autoliittojen ja 

palveluntarjoajien käyttämien tiedonvälitysprotokollien kanssa. Yhdistyksen mukaan 

yksi euroopanlaajuinen ratkaisu tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa toimintojen 

käyttöönottoa uusilla alueilla. (ARC Europe 2012) 

Airbiquity 

Airbiquity operoi autonvalmistajille rakennettua, avointa ja globaalia palvelualustaa 

Choreo, jonka se kertoo olevan langattomien verkkojen alusta 

kulkuneuvopalvelutarjonnan johtamiseen. Choreon avulla kuljettaja voi valita auton 

telematiikkajärjestelmälle haluamansa ulkoasun ja sisällön autonvalmistajan 

valikoimasta ja liittää siihen minkä tahansa sovelluksen verkosta tai ulkoisesta laitteesta. 

Autonvalmistaja voi hallita sillä käyttöliittymiä auton elinkaaren läpi ja tehostaa 

merkkikohtaista sisällön- ja palveluntarjontaansa. Airbiquityn ensimmäisen asiakkaan, 

General Motorsin Onstar -palvelu aloitti toimintansa vuonna 2004. Ford muunsi Sync -

järjestelmänsä käyttämään Airbiquityn tausta-arkkitehtuuria tavoittaakseen enemmän 
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palveluntarjoajia. Airbiquity ja Bosch julkistivat pääyksikköjen yhdistettävyysohjelman 

marraskuussa 2010 (just-auto 2012, Airbiquity 2011). 

2.3 Ecall -hätäviestijärjestelmä 

Lokakuusta 2015 lähtien Euroopan talousalueella myytävissä uusissa autoissa on oltava 

automaattinen hätäviestijärjestelmä Ecall, joka hälyttää onnettomuustilanteessa 

automaattisesti tai manuaalisesti apua lähettäen samalla oleellisia onnettomuustietoja, 

kuten kolariauton sijainnin ja tunnistetiedot. 

Yleiseurooppalainen autojen hätäviestijärjestelmä Ecall on yksi kuudesta EU:n 

älyliikenteen prioriteeteista ja kansallisen älyliikenteen strategian kärkihanke. 

Onnettomuuden tapahtuessa ajoneuvossa sijaitsevat sensorit havaitsevat törmäyksen, 

järjestelmän ajoneuvolaite lähettää hätäkeskukselle muun muassa ajoneuvon sijainti- ja 

tunnistetiedot sisältävän MSD -viestin, ja ajoneuvossa olevien ja hätäkeskuksen välille 

avautuu puheyhteys. Ajoneuvossa oleva henkilö voi tehdä Ecall -hälytyksen myös 

manuaalisesti nappia painamalla. (Öörni ym. 2013) 

2.3.1 Tausta 

Ajatus satelliittipaikannukseen ja handsfree -järjestelmään perustuvasta automaattisesta 

hätäpuhelujärjestelmästä esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 Saksassa. 

Lokakuussa 2005 Euroopan komissio aloitti toimet vapaaehtoisen Ecall-järjestelmän 

käyttöönottamiseksi EU-alueella tarkoituksenaan ottaa palvelu käyttöön vuonna 2009 

(Euroopan yhteisöjen komissio 2005).  

Maakohtaisten yksityisten automaattihätäpuhelujärjestelmien vähäinen käyttö ja 

yhteensopimattomuus aiheuttivat syyskuussa 2011 EU-komission suosituksen Ecall- ja 

112-puhelujen rinnastamisesta, Ecall -puhelujen tarkoituksenmukaisesta käsittelystä ja 

hälytyskeskusten teknisistä muutoksista. Lisäksi komissio antoi ehdotuksen asetuksesta, 

jossa EU-tyyppihyväksyntä henkilö- ja pakettiautoilla edellyttää Ecall -järjestelmää 

vuodesta 2017 lähtien (Euroopan komissio 2011). 
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2.3.2 Toiminta 

Ecall -järjestelmän ajoneuvolaite operoi yhteyden hätäkeskukseen soittamalla 

yleiseurooppalaiseen 112-hätänumeroon. Ajoneuvon sijainti- ja tunnistetietojen välitys 

tapahtuu ajoneuvosta hätäkeskukselle avatun puhelun äänikanavassa toimivan modeemin 

avulla. (Öörni ym. 2013) 

Auton anturien havaitessa törmäyksen Ecall -järjestelmä hälyttää automaattisesti apua. 

Puhelu voidaan soittaa myös manuaalisesti autossa olevasta Ecall -painikkeesta. Puhelu 

reititetään yleiseen hätäkeskukseen (Kuva 2) paikallisten käytäntöjen mukaisesti, jonka 

jälkeen laite lähettää hätäkeskukseen MSD -standardimuodossa minimitiedot, joihin 

sisältyy puhelutyyppi, ajoneuvotunnisteet, sijaintikoordinaatit, kulkusuunta, 

matkustajamäärä ja aika. (Qualcomm 2009, eSafety 2011, EN 15722) 

 

Kuva 2: Ecall -puhelun- ja tiedonkulku   (Qualcomm 2009) 
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2.3.3 Toiminnalliset vaatimukset 

Standardeissa ei määritellä ajoneuvojärjestelmän rakennetta, sen sijaan vaatimukset ovat 

pääosin toiminnallisia. Esimerkiksi verkkoyhteyksiin ja Ecall -laukaisuun saatetaan 

myöhemmin lisätä vaatimuksia tekniseen toteutukseen. Standardin EN 16072 mukaan 

ajoneuvojärjestelmän tulee olla Ecall -yhteensopiva ja kolarinkestävä. Lisäksi auton- tai 

järjestelmänvalmistajan on kohtuullisella panostuksella taattava ääniyhteyden aukiolo 

tarvittavien laitteiden ollessa toimintakunnossa. Ecall -puhelun tulee alkaa vain sen 

automaattisesta tai manuaalisesta kytkemisestä. Täten sovellus on uinuva ja käytettävissä 

vain sille määrättyyn tarkoitukseen. 

Ecall -ajoneuvojärjestelmä voidaan jakaa neljään osaan: Sähköinen ohjausyksikkö 

(ECU), ulkoiset komponentit kuten antenni ja rajapinnat autoon, 

kommunikointijärjestelmä ja käyttöliittymä (HMI). Ajoneuvojärjestelmää koskevat 

seuraavat eurooppalaisen standardin EN 16072 mukaiset toiminnalliset vaatimukset: 

 Järjestelmän tulee sisältää langattomaan yhteyteen kykenevä laite, esimerkiksi 

GSM-moduuli 

 Järjestelmän tulee havaita ’Ecall -laukaisimen’ käynnistys 

 Järjestelmän tulee tukea standardissa ETSI TS 124 008 määriteltyä Ecall-puhelun 

tunnistettavuusmerkkiä 

 Järjestelmän on vahinkotapauksessa automaattisesti määriteltävä Ecall- 

toiminnon tarve ja käynnistettävä se tarvittaessa 

 Ecall on voitava kytkeä myös manuaalisesti 

 Palvelu on uinuva sovellus, joka saa toimia vain manuaalisesti tai automaattisesti 

kytkettäessä. 

 Alkanut Ecall -toiminto ei saa keskeytyä, vaikka virta katkaistaisiin. 

 Käynnissä olevan puhelun voi lopettaa vain hätäkeskus. 

 Puhelun katketessa ajoneuvojärjestelmän on yritettävä yhdistää se uudelleen. 

 Viimeisimmät Ecall -puhelut rekisteröidään haihtumattomaan muistiin. 

 Järjestelmän on testattava itsensä virtaa autoon kytkettäessä. 

 Matkustajia on varoitettava, jos määrättyä toimintaa ei voida taata. 

 Lista käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista on pidettävä ajan tasalla. 

 Käynnistyttyään Ecall -järjestelmä: 
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o Avaa verkkoyhteyden voimakkaimpaan käytettävissä olevaan 

matkapuhelinverkkoon. 

o Avaa ajoneuvon ja ennalta määrätyn kohteen, mieluiten julkisen 

hätäpuhelimen, välille ääniyhteyden. 

o Lähettää minimitiedot (MSD) käytettävän matkapuhelinverkon mihin 

tahansa järjestelmään, joka sisältää osoituksen eurooppalaiseen 112-

toimintoon. 

 Yhteyden tilasta välillä ajoneuvojärjestelmä – matkapuhelinoperaattori – yleinen 

hätäkeskus on ilmoitettava äänellä ja visuaalisesti. 

 On ilmoitettava minimitietojen lähettämisestä ja yrityksestä ottaa yhteyttä 

hätäkeskukseen. 

 Autosta voidaan lähettää hälytyskeskukseen minimitietojen lisäksi muuta tietoa. 

Tällöin tulkintaan tarvittava tieto ja ohjelmisto on oltava vapaasti saatavilla. 

 

 Automaattinen toiminto: 

o Valmiustilassa päävirran ollessa kytkettynä ja pois käytöstä virran ollessa 

pois päältä. 

o Alkanutta toimintoa ei voi keskeyttää autosta käsin. 

o Huoltohenkilön on voitava poistaa toiminto pysyvästi käytöstä. 

o Toiminto on laukaistava, jos ajoneuvolaitteiden signaalien perusteella on 

todennäköisesti tapahtunut liikennevahinko. 

o Laukaisusignaali lähetetään turvatyynyjen lauetessa tai muun anturidatan 

viitatessa vahinkoon (kiihtyvyys, kallistus, nopeus, akselipaino). 

o Toiminnon on vastattava mahdollisimman monentyyppiseen vahinkoon. 

o Laitteiston on oltava turvallinen, luotettava ja kestävä. 

o On minimoitava aiheettomien laukaisujen määrä. 

 

 Manuaalinen toiminto: 

o Kytkemisen oltava yksinkertaista. 

o Vahinkokytkemiset on estettävä sijoittamalla ja rakentamalla 

kytkentäpainike niin, ettei sitä voi painaa vahingossa. 

o Ennen varmistusta toiminto on voitava keskeyttää käsin.  

(HeERO 2013) 
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3 AUTON TIETOLIIKENNE 

Langattoman tiedonsiirron, tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn vaikutukset 

tieliikenteeseen kasvavat. Kehitystä ja käyttöä autoissa ohjaavat tiukkenevat mukavuus-, 

turvallisuus-, taloudellisuus- ja ympäristövaikutusvaatimukset. Tietotekniset toiminnot 

edellyttävät tiedonsiirtoa ja auton sisäiseen tiedonsiirtoon alettiin 80-luvulla kehittää 

standardisoitavia kenttäväyliä. Ulkoinen tiedonsiirto mahdollistui 2000-luvulla 

langattomilla tekniikoilla. (Bosch 2007) 

Auton sisäisiä tietoverkkoja kutsutaan myös väyläjärjestelmiksi tai protokolliksi. 

Monenlaiset komponentit eli solmut yhdistetään toisiinsa yhdellä suuren tietomäärän 

vaihtamiseen käytettävällä kanavalla, joka voi koostua useista johtimista. 

Komponenttityyppejä ovat esimerkiksi anturit, toimilaitteet ja laskentayksiköt. (Braess, 

Seiffert 2005, Bosch 2011). 

3.1 Väyläjärjestelmät 

Nykyautoissa on runsaasti laaja-alaista tiedonvälitystä kompleksisiin toimintoihinsa 

vaativia sähköisiä ohjaus- ja hallintayksikköjä, joiden välillä perinteinen yksittäisillä 

johdoilla tapahtuva tiedonvälitys olisi vaikeaa liittimien ja johtojen kasvavan määrän 

vuoksi. Ongelma ratkaistiin nopeilla sarjaväylillä, joista vuonna 1990 Mercedes-Benzin 

esittelemä CAN (Controller Area Network) yleistyi. Muita autoissa käytettäviä 

tiedonsiirtoväyliä ovat mediakäyttöön tarkoitettu MOST (Media Oriented Systems 

Transport), yksinkertaisia anturi- ja laitesignaaleja välittävät LIN (Local Interconnect 

Network) ja PSI5 (Peripheral Sensor Interface 5) sekä ajodynamiikkatietoja välittävä 

FlexRay (Kuva 3, Taulukko 3, Taulukko 4) (Bosch 2007, Bosch 2011). 
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Kuva 3: Havainnollistus ohjausyksiköistä ja kenttäväylistä vuoden 2011 autossa          

(Bosch 2011) 

 

Taulukko 3: Mercedes Benz S 2003 -auton verkotetut ohjausyksiköt ja laitteet 

(Bosch 2007). 

Kori-CAN Alusta-CAN Dynamiikka-CAN 

virtalukko ohjausvaihdekotelointi Sensotronic-jarrunhallinta 

ovenohjaus eo sähköjärj. ohj. yks. etäisyystutka 

ovenohjaus ev turvatyyny ARCADE anturiryhmä 

ovenohjaus to turvavyökiristin eo etäisyyssäät. vakionop.säädin 

ovenohjaus tv turvavyökiristin ev yönäköavustin 

kuljettajan istuin aktiivijousitus  

apumiehen istuin  Voimalinja-CAN 

takapenkki MOST-rengas moottorinelektroniikka 

ristiselkätuki eo digitaaliradio vaihteistonohjaus 

ristiselkätuki ev TV-viritin älykäs ohjaustehostin 
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ristiselkätuki to ääniohjaus tankin ohjausyksikkö 

ristiselkätuki tv matkapuhelinasema  

kattoluukku äänenvahvistin Vaikutus-CAN 

sulake- ja relelaatikko e  sähköinen käsijarru 

sulake- ja relelaatikko t LIN ajovalojen etäisyyssäätö 

ylempi ohjauspaneeli ovenohjaus eo  

rengaspaineanturit ovenohjaus et Pääyksikkö-CAN 

istuimien säätöpumppu ovenohjaus to COMAND 

perävaunupistoke ovenohjaus tv TV-viritin 

pysäköintiavustin sulake- ja relelaatikko t keskusnäyttö 

monitoimiohjausyksikkö ylempi ohjauspaneeli COMAND-ohjain 

moottorinlämmitin lämmitys ja ilmastointi kojelauta 

takaluukun kaukosäätö moottorielektroniikka äänen ja kuvan reititys 

avaimeton keskuslukitus ohjausvaihdekotelointi takanäyttö v 

lämmitys ja ilmastointi COMAND-ohjain takanäyttö o 

peruutuskamera  takailmastointi 

 

3.1.1 Luokittelu ja käyttökohteet 

Autonsisäiset tiedonvälitysväylät voidaan luokitella tiedonsiirtonopeuden ja 

toiminnallisten vaatimusten perusteella (Taulukko 4). 

 

Taulukko 4: Ajoneuvoväylien luokittelu käytettävien sovellusten ja tiedonsiirtonopeuden 

mukaan (Bosch 2011). 

Luokka Tiedonsiirtonopeus Sovellukset Väylät 

A matala 

<10 kBit/s 

Toimilaitteiden ja anturien 

verkotus 

LIN, PSI5 

B keskitaso 

<125 kBit/s 

Kehittyneet 

virheenkäsittelymekanismit 

matalanopeuksinen 

CAN 
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Mukavuuslaitteiden 

hallintayksiköiden verkotus 

C korkea 

<1 MBit/s 

Reaaliaikavaatimustaso 

Alustaan ja ajoon liittyvien 

hallintayksiköiden verkotus 

suurinopeuksinen 

CAN 

C+ erittäin korkea 

<10 MBit/s 

Reaaliaikavaatimustaso 

Alustaan ja ajoon liittyvien 

hallintayksiköiden verkotus 

FlexRay 

D erittäin korkea 

>10 MBit/s 

Telematiikka- ja 

multimediahallintayksiköiden 

verkotus 

MOST 

 

3.1.2 Edut 

Järjestelmienväliset toiminnot edellyttävät koordinointia yksittäisten järjestelmien välillä 

ja suurten tietomäärien vaihtamista. Tämä asettaa korkeita suorituskykyvaatimuksia 

komponenteille ja tiedonsiirtoväylille, joiden tulee samalla soveltua ajoneuvokäyttöön ja 

olla riittävän edullisia. Vaatimuksien täyttämiseksi on kehitetty erityisiä sarjaväyliä, 

joiden etuja perinteiseen johdotukseen verrattuna ovat: 

- Säästöt kustannuksissa, painossa ja asennuksien vaatimassa 

tilassa. 

- Suurempi luotettavuus ja toimintavarmuus vähentyneiden 

liittimien ansiosta. 

- Kokoonpanon yksinkertaistuminen auton valmistusvaiheessa. 

- Mahdollisuus anturisignaalien monikäyttöön 

- Järjestelmäkomponenttien helppo yhdistäminen väyliin 

- Laitteiden helpompi käsittely ja ajoneuvokohtainen 

muunneltavuus 
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- Kaikki auton järjestelmät ovat saavutettavissa samasta 

yhteyspisteestä. Tämä yksinkertaistaa diagnostiikkaa ja 

ohjausyksiköiden hallintaa, kuten vikamuistien tyhjennystä. 

- Lasketut tulokset voidaan jakaa muiden ohjausyksiköiden 

käyttöön. Ohjausyksikön vikaantuessa tai tarvitessa hetkellisesti 

poikkeuksellisen suurta laskentatehoa, voidaan sen tehtäviä jakaa 

muille yksiköille. 

- Analogiset anturisignaalit tulee digitalisoida ennen tiedon käyttöä. 

Muuntamisen voi tehdä suoraan anturissa, jonka jälkeen tieto 

jaetaan väylän kautta (Bosch 2007). 

3.1.3 Vaatimukset 

Tiedonsiirtoväylän valinnassa on huomioitava taloudelliset ja tekniset vaatimukset. 

Taloudellisia tekijöitä ovat esimerkiksi käytettävien kaapelien ja komponenttien hinta. 

Tässä kappaleessa selvitetään tärkeimmät tekniset valintakriteerit. (Bosch 2007) 

Autokäytössä tiedonsiirtoväylältä vaaditaan siirtoviiveiden ja -häiriöiden hallintaa sekä 

ulkoisten rasitusten sietokykyä.  Lisäksi sen kautta on pystyttävä kytkeytymään 

kymmeniin käyttäjiin. Tiedonsiirtohäiriöillä tarkoitetaan signaalien vaimenemista pitkillä 

siirtomatkoilla (<40 m) ja heijastumisia johtimien päistä. Ulkoisia rasituksia ovat 

lämpötilaerot, värähtelyt ja sähkömagnetismi. (Bosch 2011) 

Väylän perusrakenteen on sallittava automallille varustelun muunneltavuus. Valinnaisten 

lisävarusteiden asennus ei saa vaikuttaa muihin järjestelmiin. Väylän suorituskyky on 

oltava selkeästi määritelty julkisessa standardissa, johon vertaamalla komponentteja 

voidaan testata ja hyväksyä käytettäväksi. Tällä varmistetaan eri valmistajien 

komponenttien toimivuus samassa verkossa. (Bosch 2011) 

Auton eri järjestelmien vaatimukset poikkeavat toisistaan, jonka vuoksi niissä käytetään 

eri väyliä. Vaadittu tiedonsiirtonopeus riippuu pitkälti sovelluksesta; Se vaihtelee valojen 

kytkemisessä tarvittavasta muutamasta bitistä sekunnissa moottorinohjauksen 

muutamaan sataan kilobittiin sekunnissa. Videosovelluksissa nopeustarve voi yltää 

muutamaan megabittiin sekunnissa. (Bosch 2011) 
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Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien tiedonsiirron maksimiviive on voitava taata. 

Väylän vasteajan ollessa määritelty ja aina testaten todettavissa, sitä voidaan pitää 

oikeana (determinismi). Näin erityisesti viestien siirtoon kuluva aika tiedetään jo 

suunnitteluvaiheessa. Sähköisen ohjaustehostuksen kaltaisissa järjestelmissä on 

pystyttävä osoittamaan käytettävien komponenttien olevan parasta senhetkistä tarjolla 

olevaa tekniikkaa ja toimivan säännösten edellyttämällä tavalla koko elinkaarensa ajan. 

Tällä pyritään välttämään suunnitteluvirheet ja varmistamaan toimivuus kaikissa auton 

käyttöolosuhteissa. (Bosch 2011) 

Reaaliaikavaatimustaso määrittelee järjestelmälle maksimiviiveen, jossa sen laskemat 

arvot ovat väylässä jaossa. Viiveen pituus riippuu sovellustyypistä; ABS-jarruille sallittu 

viive on vain muutaman millisekunnin luokkaa, koska pyörän lukkiutumista tarkkaillaan 

sen pyörintänopeussignaalista. Sähköikkunan käyttöviiveeksi voidaan sallia 100 ms, 

jolloin ihminen ei viivettä havaitse. (Bosch 2007) 

Reaaliaikaominaisuuden tarkat vaatimukset riippuvat sovelluskohteesta. Pehmeä 

reaaliaikavaatimus edellyttää järjestelmän pääsääntöisesti pysyvän viiveylärajan 

alapuolella, eikä yksittäisillä ylityksillä ole merkittäviä vaikutuksia. Kova 

reaaliaikavaatimus edellyttää määritetyn viiveylärajan tiukkaa valvontaa. Rajan 

ylityksellä voi olla vakavia seurauksia varsinkin turvallisuuteen liittyvissä järjestelmissä. 

Kovan reaaliaikavaatimuksen alaisia ovat lisäksi moottorinohjaukseen ja 

ajodynamiikkaan liittyvät järjestelmät. (Bosch 2007) 

3.1.4 Järjestelmienväliset toiminnot 

Yksittäisten järjestelmien käsittelemiä signaaleja tarkastelemalla osoittautuu, että monia 

signaaleista käyttävät useat ohjausyksiköt.  Esimerkiksi ajonopeussignaalia käyttävät 

ajonvakautusjärjestelmä (ESP) ajodynamiikan ohjaukseen, moottorinohjaus 

vakionopeuden säätämiseen ja autoradio ajonopeuden mukaan säätyvään 

äänenvoimakkuuteen. Muuttujien käsittelyn vaatima laskentateho edellyttää laitteisto- ja 

ohjelmistoresursseja. On siksi on järkevää laskea muuttujat vain yhdessä ohjausyksikössä 

ja jakaa ne auton tietoverkon kautta muihin yksiköihin (Bosch 2011). 

Järjestelmienvälisten toimintojen toteuttamiseksi sähköjärjestelmät voivat vaihtaa tietoja 

keskenään ja vaikuttaa toisiinsa. Järjestelmät ovat tässä mielessä myös älykkäitä 
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antureita, jotka arvioivat signaaleja kierrättämällä ne niihin sidoksissa olevien 

järjestelmien käsiteltävänä. Työstetty tieto välitetään väylän rajapintaan auton kaikkien 

sähköisten järjestelmien saataville. Esimerkiksi törmäystä ennakoivien anturien 

havaitessa tulevan kolarin turvatyynyjen ohjausyksikkö vastaa siihen lähettämällä 

toiminnoista vastaaviin ohjausyksiköihin käskyn sulkea ikkunat ja kattoluukku (Bosch 

2011). 

Toinen esimerkki järjestelmienvälisestä toiminnosta on mukautuva vakionopeudensäädin 

(ACC). Siinä tutka-anturi, moottorinohjaus, ajonvakautusjärjestelmä (ESP) ja vaihteisto-

ohjaus kommunikoivat keskenään. Jarrutusta, moottorin vääntömomenttia ja 

vaihteenvalintaa säätelemällä voidaan näin liikennevirran mukaan säädellä 

automaattisesti etäisyyttä edellä ajavaan (Bosch 2011). 

3.1.5 Tekniset periaatteet 

Väyläkomponentit 

Jokaisen verkonkäyttäjän (Kuva 4) on laskennallisin keinoin jatkuvasti varmistettava 

verkon toiminta suunnitellusti. Valtaosan työstä tekee erityisesti siihen tarkoitettu 

tietoliikenneohjain. Tämä vähentää kuormitusta isäntälaitteelta, joka pystyisi samaan 

pienemmällä tehokkuudella. Tietoliikenneohjain voi olla erillinen 

puolijohdekomponentti, mutta usein se on integroituna itse väylään. Väyläajuri tai 

vastaanotin muuntaa tietoliikenneohjaimelta saamansa signaalin väyläsignaaliksi ja 

päinvastoin (Bosch 2011). 
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Kuva 4: Verkonkäyttäjän laitteisto.              (Bosch 2011) 

 

OSI -viitemalli 

Kansainvälinen standardisointiorganisaatio ISO kehitti OSI -viitemallin (Open systems 

interconnection) (Kuva 5), jota käytetään usein perustana tiedonsiirtoprotokollia 

kuvailtaessa ja vertailtaessa. Mallissa tiedonsiirtojärjestelmä jaetaan hierarkkisiin 

kerroksiin, joista kukin käyttää jonkin toisen kerroksen toimintoja. Viitemalli auttaa 

tiedonsiirtojärjestelmän käsitteellisessä hahmottamisessa, mutta ei välttämättä löytämään 

toimivaa ratkaisua. Mallissa on määritelty seitsemän kerrosta, mutta moni protokolla on 

määritelty vain yhdessä niistä. Ajoneuvoissa ei juuri käytetä kolmea ylintä kerrosta 

(Bosch 2011). 
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Kuva 5: OSI -viitemalli.               (Bosch 2011) 

 

Fyysinen kerros määrittelee tiedonsiirtolaitteiston fyysiset ominaisuudet, kuten jännitteen 

ja liittimien muodon. Autoissa pääosin kilohertsi- ja megahertsialueella olevat 

sähkömagneettiset signaalit siirretään erikoiskaapeleilla ja valokuidulla. Tiedonsiirtoa 

radioteitse tai tavallisten virtakaapelien kautta ei ole vielä laajasti testattu. Käytetyin 

siirtotapa on kustannussyistä joko kahden kierretyn johtimen jännite-eroon perustuva tai 

yhden maajännitettä viitteenä käyttävän johtimen kaapeli säteilysuojalla tai ilman (Bosch 

2011). 

Muovista tai lasikuidusta valmistettuja valokuituja käytetään ensisijaisesti suurta 

tiedonsiirtokapasiteettia vaativilla alueilla. Sähkömagnetismi ei niihin vaikuta, mutta ne 

ovat kalliita asentaa, eikä vanhenemisen vaikutuksia niihin ole riittävästi testattu. Fyysiset 
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ominaisuudet rajoittavat bittien koodausalgoritmeja. Optiikkaan perustuvassa siirrossa on 

kaksi tilaa: Valo päällä tai pois päältä. Koodaus voi siten perustua amplitudiin eli tässä 

tapauksessa valon kirkkauteen (Bosch 2011). 

Suuritaajuuksisten jännitesignaalien kaapeleissa on eri tapoja bittien esittämiseen. 

Yksinkertaisin ja autoissa tavallinen menettely on osoittaa kullekin bitille oma 

jännitearvo (amplitudimodulaatio), jota käytetään koko bitin ajan. Taajuusalueesta 

johtuen avoimiin kaapelinpäihin saattaa olla tarpeen asentaa päättövastukset 

heijastushäiriöiden estämiseksi (Bosch 2011). 

Datalinkkikerros vaikuttaa vierekkäisten solmujen välisen tiedonsiirron 

virheettömyyteen. Bitit järjestellään kehyksiin, joihin lisätyillä tiedoilla, kuten 

numeroinnilla tai tarkistussummalla, on mahdollista havaita ja jopa korjata siirrossa 

esiintyviä virheitä. Virhe voidaan oikaista myös pyytämällä uutta siirtoa (Bosch 2011). 

Verkkokerroksen tehtävä on etsiä väliasemien kautta reitti solmujen välille, jos ne eivät 

ole suoraan yhteydessä toisiinsa. Siirtokerros purkaa isoja datapaketteja ja kokoaa niitä 

vastaanottavissa asemissa, jotka verkon muut osat saavuttavat eri aikoihin eri reittejä. 

Tiedonsiirtohäiriön ilmetessä siirtokerros varmistaa datapaketin uudelleenlähetyksen 

(Bosch 2011). 

Pääsy väylään 

Data lähetetään tavallisesti kiinteärakenteisina paketteina eli kehyksinä, jotka varsinaisen 

tiedon lisäksi sisältävät taustatietoa lähteestä, kohteesta, prioriteetista tai virhetarkistusta 

varten. Keskeinen toiminto verkossa, johon usealla käyttäjällä on pääsy samanaikaisesti, 

on jakaa pääsy väyläkonfliktien välttämiseksi. Toiminnosta käytetään nimitystä 

kilpavaraus, jossa oleellista on viestin kiireellisyys. Kilpavarauksessa kierrätetään eri 

mekanismeja (Bosch 2011). 

Aikaohjatut väylät perustuvat säännönmukaisuuteen. Törmäykset estetään osoittamalla 

kullekin solmulle säännöllisesti toistuva ajanjakso, jolloin niillä on pääsy väylään. 

Solmujen kellojen tulee olla synkronisoituja. Jaksollisuus varmistaa, että viestinsiirron 

kesto tiedetään etukäteen kaikissa käyttötilanteissa. Tämä ominaisuus on sähköisen 
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ohjaustehostuksen kaltaisissa toiminnoissa, joissa tiedonsiirron myöhästymisiä ei voida 

sallia (Bosch 2011). 

Aikaohjattu toiminta mahdollistaa useiden alijärjestelmien itsenäisen kehittämisen. 

Alijärjestelmät ovat sovitettavissa yhteen niin, että koko järjestelmä toimii ennakoidusti. 

Jokaisella alijärjestelmällä on oma väyläänpääsyajanjaksonsa, jolloin ne eivät voi häiritä 

toisiaan pyrkimällä käyttämään väylää samanaikaisesti (Bosch 2011). 

Isäntä-orja-protokollassa määrätty solmu isäntänä sallii alisolmujensa rajatun pääsyn 

väylään orjina. Isäntäsolmu määrittelee sillä tavoin kommunikoinnin tiheyden 

kuuntelemalla orjasolmujaan, jotka vastaavat vain isännän kutsusta. Jotkin isäntä-orja-

protokollat sallivat orjan rekisteröityä viestiä lähettäessään väylään isännän tavoin (Bosch 

2011). 

Moni-isäntäverkossa erityyppiset solmut kytkeytyvät väylään automaattisesti ja 

lähettävät viestejä väylän ollessa vapaana. Kaikki solmut voivat yhtäläisesti toimia 

isäntänä ja lähettää viestejä. Tämä edellyttää menetelmiä pääsykonfliktien tunnistamiseen 

ja käsittelyyn. Se voidaan tehdä esimerkiksi eräänlaisella ratkaisujaksolla, jossa viestit 

asetetaan tärkeysjärjestykseen ja niiden uudelleenlähetystä voidaan viivyttää (Bosch 

2011). 

Kilpavarauksella estetään konfliktit usean solmun pyrkiessä väylään samanaikaisesti. 

Solmun tai sen lähettämän viestin ollessa korkeaa prioriteettia solmu varaa itselleen 

oikeuden lähettää viestinsä ensimmäisenä. Linjan vapautuessa muut viestinlähetystä 

odottavat solmut uusivat lähetysyrityksensä. Moni-isäntäarkkitehtuuri parantaa 

järjestelmän käytettävyyttä. Väylää ei hallitse vain yksi solmu, jonka vikaantuminen 

johtaisi koko väylän kaatumiseen. Solmulle voidaan myös antaa väylään väliaikainen 

pääsy, jonka se voi välittää edelleen muille solmuille (Bosch 2011). 

Viestien osoittaminen 

Verkkosiirtoa ja tietojensa käyttöä varten viestit sisältävät varsinaisen datan lisäksi tietoa 

itse siirrosta. Tieto voidaan liittää siirtoon avoimena tai tulkintaa vaativana.  Osoittamista 

tarvitaan varmistamaan viestin saapuminen oikeaan vastaanottoasemaan ja siihen on 

olemassa erilaisia menetelmiä (Bosch 2011). 
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Käyttäjäperusteisessa osoittamisessa tieto siirretään solmuosoitteiden perusteella. 

Lähetetty viesti sisältää siirrettävän tiedon lisäksi kohdesolmun osoitteen, jota verkon 

kaikki solmut vertaavat omaansa ja vain yksi vastaanottaa viestin. Viestejä voidaan 

osoittaa yksittäisiin osoitteisiin, ryhmiin tai kaikkiin verkon solmuihin. Tavallisimmat 

käytettävät tiedonsiirtotavat, esimerkiksi lähiverkko, toimivat käyttäjäsuunnatun 

osoittamisen periaatteella (Bosch 2011). 

Sisältöperusteisessa osoittamisessa (Kuva 6) viestit itse ovat osoitettuja solmujen sijaan. 

Viestit tunnistetaan sisällön mukaan tietotyypille ennalta määritellyllä tunnisteella. Tässä 

menettelyssä lähettäjä ei tarvitse mitään tietoa viestin määränpäästä, koska jokainen 

väylän solmu määrittelee tiedon tarpeellisuuden itselleen vastaanottotestauksella. 

Samasta syystä usea solmu voi käyttää tietoa (Bosch 2011). 

 

Kuva 6: Sisältöperusteinen osoittaminen ja vastaanottotestaus           (Bosch 2011). 
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Siirtoperusteisessa osoittamisessa viestin tunnistamiseen käytetään sen siirto-

ominaisuuksia. Jos viesti lähetetään aina määrätyssä ajanjaksossa, voidaan 

lähetysajankohtaa käyttää tunnistamisperusteena. Menettelyä käytetään usein 

yhdistettynä käyttäjä- tai sisältöperusteiseen osoittamiseen varmistustarkoituksessa 

(Bosch 2011). 

Verkkotopologia 

Verkkotopologialla tarkoitetaan verkon solmujen ja yhteyksien muodostamaa kuviota tai 

rakennetta. Se näyttää solmujen väliset yhteydet ilman tarkempaa tietoa, kuten 

yhteysjohtimien pituutta. Tietoverkkojen eri sovelluksilla on eri vaatimuksia 

käytettävälle topologialle (Bosch 2011). 

 

Kuva 7: Yleisiä verkkotopologioita.             (Bosch 2011). 
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Väylätopologiaa (Kuva 7) kutsutaan myös lineaariväyläksi. Sen ydinelementti on kaapeli, 

johon kaikki verkon solmut on liitetty lyhyillä kytkentäkaapeleilla. Verkon laajentaminen 

lisäkäyttäjillä on helppoa. Yksittäisten käyttäjien lähettämät viestit jaetaan koko väylään. 

Solmun vikaantuessa sen tuottama tieto ei ole enää muiden käytettävissä, mutta muut 

solmut voivat yhä viestiä normaalisti keskenään. Lineaariväyläinen verkko kaatuu 

kuitenkin kokonaan keskuskaapelin vikaantuessa, esimerkiksi katketessa (Bosch 2011). 

Tähtitopologiassa (Kuva 7) on keskussolmu tai -tähti, johon kaikki muut solmut on 

yhdistetty omilla yhteyksillään. Tällaista verkkoa on helppo laajentaa, jos keskustähdessä 

on vapaita yhteyksiä käytettävissä. Tieto siirretään solmujen ja keskustähden välisten 

yhteyksien kautta.  On olemassa aktiivisia ja passiivisia tähtiä. Aktiivisessa tähdessä on 

tietoa käsittelevä ja eteenpäin ohjaava laskentayksikkö, jonka suorituskyky määrää 

pitkälti koko verkon suorituskyvyn. Keskussolmulla ei kuitenkaan tarvitse olla 

ohjausälyä. Passiivisessa tähdessä se vain yhdistää verkon käyttäjien väylälinjat. Yhden 

käyttäjän tai yhteyskaapelin vikaantuessa muu verkko on yhä toimintakuntoinen. 

Keskussolmun vikaantuessa koko verkko katsotaan toimimattomaksi (Bosch 2011). 

Rengastopologiassa (Kuva 7) jokainen solmu on kytketty kahteen viereiseen solmuunsa, 

jolloin muodostuu suljettu rengas. Tieto kulkee renkaassa vain yhteen suuntaan asemalta 

toiselle, ja jokaiseen asemaan tullessaan tieto tarkastetaan. Jos tietoa ei ole tarkoitettu 

kyseiseen asemaan, se uusitaan vahvistamalla signaalia ja ohjaamalla seuraavaan 

asemaan (Repeater Function).  Siirrettävää tietoa välitetään renkaassa eteenpäin, kunnes 

se saavuttaa kohteensa tai palaa lähtöpisteeseensä. Viestin kuljettua koko renkaan läpi, 

kaikki solmut kuittaavat vastaanottaneensa sen. Renkaan yhden aseman vikaantuessa 

tiedonsiirto estyy ja koko verkko on toimintakyvytön (Bosch 2011). 

Renkaat voidaan rakentaa myös kaksinkertaisiksi ja tietoa siirtää näin molempiin 

suuntiin. Tällaisessa topologiassa yhden aseman tai kahden aseman välisen yhteyden 

vikaantuminen ei kaada koko verkkoa, sillä kaikki tieto välittyy yhä kaikille asemille 

(Bosch 2011). 

Daisy-chain -topologian rakennekuvio näyttää rengastopologialta, josta on poistettu yksi 

yhteys. Ketjun ensimmäinen komponentti on suoraan yhteydessä 

tiedonkäsittelylaitteeseen ja seuraavat laitteet sarjakytkentäperiaatteella edeltäviin 
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laitteisiin muodostaen näin ketjun. Viestit kulkevat siten usean solmun läpi ennen 

määränpäätään (Bosch 2011).  

Mesh -topologiassa (Kuva 7) kaikki asemat ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Solmun 

tai yhteyden vikaantuessa tieto voidaan ohjata perille kiertoteitse ja topologiaa pidetään 

siksi hyvin vikasietoisena. Verkon kustannukset ovat kuitenkin korkeat (Bosch 2011). 

Hybriditopologioissa on yhdistetty eri verkkotopologioita. Esimerkiksi seuraavat 

yhdistelmät ovat mahdollisia: 

- Tähti-väylä-topologia (Kuva 7): Monen tähtiverkon keskustähdet 

on yhdistetty toisiinsa lineaariväylänä 

- Tähti-rengas-topologia (Kuva 7): Monen tähtiverkon keskustähdet 

on kytketty pääkeskittimeen, joka kytkee keskustähdet renkaan 

muodossa toisiinsa (Bosch 2011). 

Tiedonsiirron luotettavuus 

Tärkeä ominaisuus erityisesti turvallisuuteen liittyvien auton järjestelmien tietoväylissä 

on virheentunnistus ja mahdollisuus rajoitettuun toimintaan. Tiedonsiirtoa häiritsee 

eniten auton oma sähkötekniikka. Häiriöalttiusvaatimukset ovat kireimmillään 

turvallisuuden kannalta olennaisissa sähköjärjestelmissä, kuten ABS-jarruissa. 

Väistämättä tapahtuvat tiedonsiirtohäiriöt on pystyttävä havaitsemaan kyseisiltä 

toiminnoilta itseltään vaadittavalla varmuudella (Bosch 2007). 

Vaatimusten täyttämiseksi verkkoprotokolliin on rakennettu mekanismeja 

tiedonsiirtohäiriöiden havaitsemiseksi. Yksinkertaisessa tarkistuksessa lähettävän 

aseman laskema vastaavuusbitti tarkistustietoineen siirretään viestin mukana 

tarkastavalle vastaanottavalle asemalle. Tarkistustieto kertoo, onko vastaavuusbitin 

sisältämien ykkösten lukumäärä pariton vai parillinen luku. Yleistys tästä on säännöllinen 

päällekkäistarkastus (CRC), jolla eri suojaustasot saavutetaan käyttämällä valinnaista 

määrää tarkistusbittejä (Bosch 2007, Bosch 2011). 

Toinen käytettävä menetelmä on tarkistussumma. Siinä lähettävä asema laskee määrätyllä 

kaavalla siirrettävälle datalle tarkistussumma-arvon, joka siirretään datan mukana 
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vastaavan toiminnon suorittavalle vastaanottavalle asemalle. Jos siirretty ja 

vastaanottavan aseman laskema tarkistussumma eivät vastaa toisiaan, siirrettyä dataa ei 

käytetä ja se yritetään lähettää uudestaan. (Bosch 2007). 

Vikaantuneet johtimet voidaan kiertää rajoitetun toiminnan varmistamiseksi ja estää 

viallisia solmuja tukkimasta väylää. Yhtäpitävyydellä varmistetaan solmun lähettämän 

tiedon, esimerkiksi ajoneuvon nopeuden, olevan joko jokaisen tai ei yhdenkään verkon 

vastaanottajan käytettävissä. Näin ei voi syntyä tilannetta, jossa kahdella solmulla olisi 

poikkeavat arvot samasta suureesta. Yhtäpitävyyden vuoksi solmu viestittää vastaanoton 

epäonnistumisen tai kuittauksesta pidättäytymisen. Tämän jälkeen muutkin solmut 

hylkäävät jo vastaanottamansa tiedon (Bosch 2011). 

3.1.6 CAN 

Yleiskuva 

Vuonna 1991 moottoriajoneuvoissa esitelty CAN -väylä on vakiintunut autoissa 

standardiksi ja sitä käytetään myös automaatiotekniikassa. Sen pääominaisuuksia ovat: 

- Prioriteettiohjattu viestinsiirto ei destruktiivisella 

kilpavarauksella. 

- Kierretystä kaksijohtimisesta kaapelista ja yksinkertaisesta vähän 

laskentatehoa vaativasta protokollasta johtuvat matalat 

kustannukset 

- Kaksi nopeusluokkaa, joista hitaammassa matalammat 

laitekustannukset. 

- Satunnaisten ja pysyvien virheiden tunnistamisesta, niistä 

tiedottamisesta ja yhtenäisestä verkonlaajuisesta viestien 

vastaanottokuittauksesta johtuva korkea tiedonsiirtovarmuus. 

- Moni-isäntäperiaate 

- Korkea käytettävyys viallisten asemien paikannuskyvyn ansiosta. 

- Standardisointi ISO 11898 mukaisesti (Bosch 2011). 

 

Siirtojärjestelmä 
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CAN -väylä käyttää kommunikoinnissaan kahta tilaa bittien siirtoon: Dominoivaa ja 

resessiivistä, joista dominoiva esittää nollaa ja resessiivinen ykköstä. Yhden aseman 

lähettämä dominoiva tavu ylikirjoittaa muiden asemien samanaikaisesti lähettämät 

resessiiviset tavut. Siirron koodauksessa käytetään NRZ -toimintoa. (Bosch 2011) 

Tietoliikenteessä non-return-to-zero -linjakoodaus (NRZ) on binäärikoodaus, jossa 

ykkösbitit esitetään yhtenä ja nollabitit toisena merkitsevänä tilana. NRZ -koodauksessa 

ei ole neutraalia perustilaa (lepotilaa). NRZ ei ole itsestään tahdistuva koodaus, joten 

tahdistukseen (synkronointiin) tulee käyttää jotain muuta menetelmää, esimerkiksi 

rinnakkaista tahdistussignaalia tai ylimääräisiä tahdistusmerkkejä. NRZ -koodaus 

nimensä mukaisesti ei palaa esitettävän bitin jälkeen johonkin neutraaliin perustilaan. 

Esimerkiksi jos jännite 1 V esittää ykkösbittiä, jännite -1 V esittää nollabittiä ja yhden 

bitin siirtojakso on yksi sekunti, niin bittijono 111 esitetään linjalla 1 V:n jännitteellä 

kolmen sekunnin ajan (Granlund 1999). 

Kaksijohdinkaapeloinnissa käytetään pääasiassa kierrettyjä tai kiertämättömiä 

johdinpareja ympäristöolosuhteista riippuen. Väyläjohtimista käytetään nimityksiä 

CAN_H ja CAN_L. Kaksijohdinkaapelointi helpottaa symmetristä tiedonsiirtoa, jossa 

bittejä siirretään kumpaakin väyläjohdinta pitkin eri jännitteillä. Se vähentää herkkyyttä 

kumpaankin johtimeen vaikuttaviin yleisluontoisiin häiriöihin, jotka voidaan suodattaa 

erotuksella (Bosch 2011). 

Valmistuskustannusten madaltamiseksi voidaan käyttää myös yksijohdinkaapelia, jossa 

toisen johtimen toiminnasta vastaa jokaisen solmun tarvitsema yhteinen maadoitus. 

Yksijohtimista CAN -väylää voidaan siksi käyttää vain pienen ulottuvuuden verkoissa. 

Tiedonsiirto on kaksijohtimista väylää alttiimpi säteilyhäiriöille, koska häiriöaaltoja ei 

voida suodattaa. Siksi yksijohdinkaapeloinnissa on käytettävä korkeampaa 

signaalijännitettä, joka lisää säteilyhäiriöitä entisestään. Väyläsignaalien jännitetasojen 

vaihtelujen jyrkkyyttä on samasta syystä vähennettävä kaksijohtimisen vastaavista, 

jolloin tiedonsiirtonopeus alenee (Bosch 2011). 
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Yksijohdinkaapelointia käytetään tästä syystä vain matalan tiedonsiirtonopeuden CAN -

väylässä kori- ja mukavuuslaitteissa sekä tapauksissa, jossa kaksijohdinkaapeloinnin 

toinen johdin on katkennut.  Yksijohdinratkaisua ei ole määritelty CAN -standardeissa 

(Bosch 2011). 

Korkea- ja matalanopeuksinen CAN -väylä käyttävät eri jännitetasoja dominoivassa ja 

resessiivisessä siirtotilassa. Korkeanopeuksinen CAN käyttää resessiivisessä tilassa 

molemmilla linjoilla nimellisjännitettä 2,5 V. Dominoivassa tilassa CAN_H- ja CAN_L 

-johtimien nimellisjännitteet ovat vastaavasti 3,5 V ja 1,5 V. Matalanopeuksisessa 

väylässä CAN_H -linjalla resessiivisen tilan jännite on välillä 0…0,3 V ja CAN_L -

linjalla välillä 4,7…5 V. Dominoivan tilan jännite CAN_H -linjalla on minimissään 3,6 

V ja CAN_L -linjalla maksimissaan 1,4 V (Bosch 2011). 

CAN -väylän kilpavarausmenetelmässä verkon jokaisen solmun tulee nähdä 

viestikehyksen tunnistebitit samanaikaisesti. Näin lähettävä solmu näkee, jos jokin toinen 

solmu on lähettämässä. Viiveet aiheutuvat signaalin väylässä kulkemisesta ja sen 

käsittelystä vastaanottavassa asemassa. Suurin sallittu siirtonopeus riippuu siten väylän 

kokonaispituudesta. ISO määrittää 40 metrin väylälle siirtonopeudeksi 1 Mbit/s. 

Pidemmille linjoille pätee karkeasti sääntö, jonka mukaan tiedonsiirtonopeus on kääntäen 

verrannollinen linjan pituuteen. Sääntöä käyttäen kilometrin mittaisen linjan 

siirtonopeudeksi saadaan 40 kbit/s. (Bosch 2011). 

Protokolla 

CAN -väylä toimii moni-isäntäperiaatteella, jossa lineaariväylätopologia yhdistää useita 

saman prioriteettiluokituksen solmuja. Viestit osoitetaan sisältöperusteisena, jolloin 

jokaiseen viestiin liitetään sisällön luokitteleva tunniste. Asemat käsittelevät vain viestit, 

joiden tunnisteet on tallennettu niiden hyväksymislistoihin. Toimintoa kutsutaan 

vastaanottotestaukseksi. CAN -väylä ei siis tarvitse tiedonsiirtoon asemien osoitteita ja 

solmut eivät osallistu järjestelmärakenteen hallintaan. (Bosch 2011). 

 

Sisältöpohjaisen osoittamisen käyttö johtaa monenlaisten laitekokonaisuuksien hallinnan 

sallivaan joustavaan järjestelmään. Uusia vastaanottoasemia voidaan ottaa käyttöön 
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muuttamatta olemassa olevia asemia. Uudet lähettävät asemat saattavat vaatia vanhojen 

asemien hyväksymislistojen muuttamista (Bosch 2007). 

Lähetetyn viestin tunniste luokittelee sen prioriteetin ja sisällön. Pieniä binäärilukuja 

vastaavat tunnisteet saavat korkean prioriteetin ja päinvastoin. Kukin asema voi aloittaa 

lähetyksen heti väylän vapautuessa. Usean aseman aloittaman samanaikaisen lähetyksen 

aiheuttamat pääsykonfliktit ratkaistaan wired and -kilpavarausjärjestelyllä. Korkeimman 

prioriteetin viestille osoitetaan pääsy ensimmäisenä viiveettä ja häviöittä.  Muut 

lähettävät asemat vastaavat pääsyn eväämiseen vaihtamalla automaattisesti 

vastaanottotilaan ja toistavat siirtoyrityksensä heti väylän vapauduttua (Bosch 2011).  

CAN tukee kahta viestimuotoa. Niitä erottaa tunnisteiden pituus, joka on 

perusformaatissa 11 bittiä ja laajennetussa formaatissa 29 bittiä. Näin siirrettävien 

tietokehyksien maksimibittimäärä on perusformaatilla 130 ja laajennetulla formaatilla 

150. Menettelyllä varmistetaan odotusajan lyhyys seuraavalle siirrolle, joka voi olla 

kiireinen (Bosch 2011). 

Tietokehys koostuu seitsemästä peräkkäisestä kentästä. Kehyksen alku merkitsee viestin 

alun ja synkronoi väylän solmut. Kilpavarauskenttä koostuu viestin tunnisteesta ja 

tarkastusbitistä. Kenttää lähetettäessä lähetin tarkastaa jokaista tavua siirrettäessä, ettei 

käynnissä ole suuremman prioriteetin viestin siirtoa, joka peruisi väylänpääsyvaltuuden. 

Tarkastusbitti määrittelee, luokitellaanko viesti tietokehykseksi vai etäkehykseksi (Bosch 

2011). 

Tarkastuskenttä sisältää tietokentän sisältämää bittilukua vastaavan koodin. 

Tietokentässä on nollasta kahdeksaan tavua laaja tietosisältö. Nollan tavun tietosisällön 

viestiä voidaan käyttää hajautettujen toimintojen synkronisointiin. CRC -kenttä sisältää 

mahdollisten siirtohäiriöiden havaitsemiseen tarkoitetun tarkastussumman. 

Kuittauskenttä sisältää vahvistussignaalin, jolla vastaanottimet ilmoittavat viestin 

virheettömästä vastaanotosta. Kehyksen loppu merkitsee viestin lopun ja kehysväli 

erottaa kehykset toisistaan (Bosch 2011). 
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Yleensä tiedonsiirron aloittaa lähetin tietokehyksen lähettämisellä. Vastaanotin voi 

kuitenkin pyytää lähettimeltä tietoa etäkehyksellä, jolla on sama tunniste kuin 

tietokehyksellä. Niitä erottaa tunnistetta seuraava tarkastusbitti (Bosch 2011). 

CAN -väylä sisältää useita tarkkailutoimintoja virheiden havaitsemiseksi: 

- 15-bittinen CRC -jakso: Vastaanotin vertaa itse laskemaansa CRC 

-jaksoa viestikehyksen sisältämään jaksoon. 

- Valvonta: Kukin lähetin lukee itse lähettämänsä viestin väylästä ja 

vertaa biteittäin luettua ja lähetettyä. 

- Bittitäyttö: Kehyksen alun ja CRC -kentän lopun välisessä tieto- 

tai etäkehyksessä voi olla korkeintaan viisi samaa bittiä peräkkäin. 

Lähetin jatkaa viiden saman bitin jonoja lisäämällä niiden perään 

eri bitin, jonka vastaanotin eliminoi viestin saapuessa. 

- Kehystarkastus: CAN -protokolla sisältää useita määrämuotoisia 

bittikenttiä jokaisen aseman vahvistusta varten (Bosch 2011).  

Virheen paljastuessa CAN -ohjain keskeyttää meneillään olevan tiedonsiirron 

lähettämällä virhekoodin, joka koostuu kuudesta peräkkäisestä dominoivasta bitistä. 

Toiminto perustuu siis täyttökäytännön tarkoitukselliseen rikkomiseen. Vialliset asemat 

voivat häiritä pahoin väyläliikenteen käsittelyä. Siksi CAN -ohjaimissa on virhetilojen 

tilastolliseen arviointiin perustuvia mekanismeja, jotka erottavat toisistaan ajoittaiset ja 

jatkuvat virheet sekä paikalliset asemaviat (Bosch 2011). 

Puolijohdevalmistajat tarjoavat erilaisia CAN -ohjaintoteutuksia, jotka eroavat pääasiassa 

kyvyssä tallentaa ja käsitellä viestejä. Isäntätietokone voidaan sillä vapauttaa 

protokollakohtaisista toimista. CAN on standardisoitu moottoriajoneuvojen 

tiedonsiirtoon; Matalanopeuksisen väylän sovellukset standardissa ISO 11898-3 ja 

korkeanopeuksisen standardissa ISO 11898-2 (Bosch 2011). 

 

CAN -protokollaa on laajennettu mahdollisuudella toimia tahdistettuna (TTCAN). 

Laajennus on täysin yhteensopiva tahdistus- sekä tapahtumapohjaisten 
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tiedonsiirtokomponenttien ja siten CAN -verkkojen kanssa. Laajennus kuvataan 

standardissa ISO 11898-4 (Bosch 2011). 

Järjestelmän rakenne 

CAN -väylien suoraviivainen rakenne vähentää niiden alttiutta järjestelmänlaajuisille 

häiriöille muihin väylärakenteisiin verrattuna. Yhden väyläosan häiriö ei vaikuta muiden 

osien yhteyksiin. Väylän asemat, jotka voivat olla ohjausyksikköjä, antureita tai laitteita, 

toimivat moni-isäntäperiaatteella; Väylän hallinta on hajautettu sen toimiville asemille, 

eikä keskitettyä hallintaa tarvita. Periaatteen johdosta pääsy väylään ei riipu aseman 

ominaisuuksista, vaan määritellään aseman lähettämän viestin sisällön perusteella. 

Viestien väylässä törmäämisen estämiseksi jokaiselle viestille annetaan lähettämisen 

yhteydessä sisällön ja prioriteetin määrittelevä tunniste (Bosch 2011). 

Sovelluskohteet 

CAN -väylän sovelluskohteet voidaan luokitella toiminnallisuusvaatimusten perusteella. 

Reaaliaikasovellukset liittyvät ajoneuvon liikkeeseen, kuten vaihteistoon ja 

ajodynamiikkaan. Limitetyn signaalin sovelluksilla käytetään ilmastoinnin, valojen ja 

penkinsäätimen kaltaisia apulaitteita. Langattoman viestinnän sovellukset kytkevät 

keskusnäytön käyttöliittymineen navigaattorin, puhelimen ja autoradion kaltaisiin 

komponentteihin. Verkotuksen päätarkoituksena on yhdistää säätimiä mahdollisuuksien 

rajoissa ja ohjata komponenttien tilatietoja yhteen näyttöön kuljettajan häiriön 

minimoimiseksi (Braess, Seiffert 2005). 

3.2 Ulkoinen langaton tietoliikenne 

Taulukkoon 5 on kerätty langattomien tiedonsiirtotekniikoiden ihanneolosuhteissa 

saavutettavat jatkuvat tiedonsiirtonopeudet. 
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Taulukko 5: Langattomilla tiedonsiirtotekniikoilla saavutettavat jatkuvat siirtonopeudet 

Matkapuhelin-

sukupolvi 

Matkapuhelin-

standardi 
Tiedonsiirtotekniikka 

Lataus-

nopeus 

Lähetys-

nopeus 

2 G GSM GPRS 40 kBit/s 

2,5 G GSM E-GPRS 200 kBit/s 

3 G UMTS HSUPA 4 MBit/s 800 kBit/s 

4 G LTE LTE 30 MBit/s 

  WLAN (blue-g) 15 MBit/s 4 MBit/s 

  Bluetooth 2.0 EDR 3 MBit/s 

 

3.2.1 RDS-TMC 

RDS on yhtenäistetty ja standardisoitu tiedonvälitystapa taajuusmoduloidulla 

radiolähetyssignaalilla. Analogista FM-lähetystä täydennetään hyvin pienen 

tiedonsiirtonopeuden digitaalidatakanavalla, jota voidaan käyttää esimerkiksi 

radiokanavan tai soitettavan musiikin nimen näyttämiseen radion näytöllä. FM-radion 

analogisuudesta johtuen lähes koko sen taajuusalue käytetään äänen välittämiseen ja 

RDS:n tiedonsiirtonopeus on siksi vain noin 100 bittiä sekunnissa. TMC -koodilla 

välitetään standardimuotoista liikennetietoa, joka näytetään ohjelmallisesti generoidulla 

paikallisella kielellä. Navigaattorit pystyvät huomioimaan tiedon reittiä laskiessaan 

(Bosch 2007). 

3.3 Laitteiden ja ohjausyksiköiden kenttäväylät ja 

tiedonsiirtonopeusluokat 

Vertailemalla langattomien tiedonsiirtotekniikoiden siirtonopeuksia (Taulukko 5) auton 

toimintojen tiedonsiirtonopeusluokkiin (Taulukko 4) nähdään, että GPRS (2G) riittäisi 

luokkaan A, EGPRS (2,5G) luokkaan B, HSUPA (3G) luokkaan C ja luokka D vaatisi 

LTE (4G) -yhteyden. Taulukkoon 6 on johdettu käytettävät laitteet ja toiminnot 

taulukosta 3. 
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Taulukko 6: Esimerkkiauton verkotetut laitteet tai toiminnot, käytettävät väylät ja 

tiedonsiirtonopeusluokka. (Bosch 2007) 

Laite tai toiminto Käytettävät väylät Tiedonsiirtonopeus-

luokka Päävirran kytkentä Kori-CAN B 

Ovien lukitus Kori-CAN, LIN A 

Mukavuuslaitteet Kori-CAN B 

Kattoluukku Kori-CAN B 

Releet, sulakkeet Kori-CAN, LIN A 

Rengaspaineanturit Kori-CAN B 

Perävaunun sähkölaitteet Kori-CAN B 

Pysäköintitutka Kori-CAN B 

Takaluukun lukitus Kori-CAN B 

Auton yhteys avaimeensa Kori-CAN B 

Lämmityslaite ja ilmastointi Kori-CAN, LIN A 

Peruutuskamera Kori-CAN, MOST-rengas B, D (videosignaali) 

Sähköikkunat Kori-CAN, LIN A 

Ovipeilien säätö Kori-CAN, LIN A 

Moottori- ja sisätilalämmitin Kori-CAN B 

Virtalukko Alusta-CAN B 

Moottorin sähkölaitteet Alusta-CAN B 

Ohjausvaihdekotelomoduuli Alusta-CAN B 

Korin sähkölaitteet Alusta-CAN B 

Turvatyynyt Alusta-CAN B 

Turvavyökiristimet Alusta-CAN B 

Aktiivijousitus Alusta-CAN C 

Digitaaliradio MOST-rengas D 

Televisio MOST-rengas D 

Ääniohjaus MOST-rengas D 

Matkapuhelinasema MOST-rengas D 

Äänenvahvistin MOST-rengas D 

Kojetaulu Runkoverkko-CAN C 

COMAND-ohjaus Pääyksikkö-CAN C 

Keskusnäyttö Pääyksikkö-CAN B, D (videosignaali) 

Ääni- ja kuvasignaalireititin Pääyksikkö-CAN B 
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Takanäytöt Pääyksikkö-CAN B, D (videosignaali) 

Takailmastointi Pääyksikkö-CAN B 

Jarrujärjestelmä Dynamiikka-CAN C 

Etäisyystutka Dynamiikka-CAN B 

Liikkeeseen liittyvät anturit Dynamiikka-CAN C 

Vakionopeudensäädin Dynamiikka-CAN C 

Yönäköavustin Dynamiikka-CAN B 

Vaihteistonohjaus Voimalinja-CAN C 

Moottorinohjaus Voimalinja-CAN C 

Tankin ohjausyksikkö Voimalinja-CAN B 

Älykäs ohjaustehostin Voimalinja-CAN C 

Sähköinen käsijarru Vaikutus-CAN B 

Ajovalojen korkeussäätö Vaikutus-CAN B 

GSM- tai UMTS-moduuli* CAN B 

Satelliittipaikannin* CAN B 

Äänikanavamodeemi* CAN B 

Handsfree* CAN, MOST B 

Diagnostiikkayksikkö Diagnostiikka-CAN B 

* Lokakuussa 2015 pakolliseksi tulevan Ecall -toiminnon edellytys 
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4 AUTON SÄHKÖINEN DIAGNOSTIIKKA 

Elektroniikka on huomioitava auton ylläpidossa avaintoimintojen ollessa siitä 

riippuvaisia. Sähköjärjestelmän on täytettävä kireät luotettavuusvaatimukset ja sillä on 

oltava vikatilaohjelmat häiriöitä varten. Tavoitteisiin on päästy sulauttamalla yhteen 

sähköjärjestelmän vianetsintä, joka autossa olevan sähköisen älyn avulla jatkuvasti 

tarkkailee järjestelmää, havaitsee vikoja, tallentaa vikatietoja ja suorittaa diagnostiikkaa 

(Bosch 2007).  

Ajon aikana tarkkailualgoritmit seuraavat syöttö- ja ulostulosignaaleja sekä koko 

järjestelmää siihen liittyvine toimintoineen havaitakseen häiriöitä ja virheitä, jotka 

tallennetaan ohjausyksikön virhemuistiin. Tallennettu tieto voidaan lukea sarjaliitännän 

kautta, jolloin vika voidaan nopeasti löytää ja korjata. Kiristyneiden päästömääräysten 

edellyttämän pakokaasun jatkuvan tarkkailun takia valmistajakohtaiset 

diagnostiikkajärjestelmät on korvattu riippumattomalla standardisoidulla OBD -

järjestelmällä (Bosch 2007). 

4.1 Moottorinohjauksen ajonaikainen valvonta 

Sähköisen moottorinohjauksen perusominaisuus on itsediagnosoiva, syöttö- ja 

ulostulosignaalejaan sekä ohjausyksiköiden välistä tietoliikennettä valvova diagnostiikka 

(Bosch 2007). 

Syöttösignaalien valvonta 

Ohjausyksikköön mittausdataa tuottavia antureita ja sitä välittäviä liittimiä sekä johtimia 

valvotaan tarkoitukseen sopivilla tarkastussignaaleilla, joilla havaitaan anturiviat, 

johdinkatkokset ja oikosulut akkuvirtaan sekä maahan. Käytettyjä menetelmiä tähän ovat: 

- Anturin käyttöjännitteen valvonta, jos käytettävissä 

- Sallitulla mittausarvoalueella pysymisen valvonta 

- Lisätietojen ollessa käytettävissä voidaan tehdä yhtenevyystarkasteluja: 

Esimerkiksi kampiakselin pyörintänopeuden on oltava kaksinkertainen suhteessa 

nokka-akseliin 
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- Tärkeimpien osien ja järjestelmien päällekkäisten mittausten 

yhtenevyystarkastelu: Esimerkiksi kaasupolkimen asentoanturi (Bosch 2007). 

Lähtösignaalien valvonta 

Moottorin ohjausyksikön lähtöalueensa kautta käyttämiä laitteita valvotaan laitevikojen 

lisäksi johdinkatkosten ja oikosulkujen varalta. Käytettäviä menetelmiä ovat: 

- Johdinkatkosten ja oikosulkujen havaitseminen lähtösignaaleja valvomalla 

- Laitteiden vaikutusta järjestelmään valvotaan suoraan tai epäsuoraan funktioilla 

ja yhtenevyystarkasteluilla. Esimerkiksi pakokaasun takaisinkierrätysventtiileitä, 

tuulettimen siivekkeitä ja kaasuläppää valvotaan asentotunnistimilla sekä 

takaisinkytkentäfunktioilla, kuten jatkuvasti muuttuvan säätöparametrin funktio 

(Bosch 2007). 

Itsetarkastus 

Moottorin ohjausyksikköön ja -ohjelmistoon sisältyvät jatkuvaan oikein toimimiseen 

tarkoitetut valvontatoiminnot, jotka tarkastavat yksikön komponentit. Monet testeistä 

tehdään moottorin käynnistyksen yhteydessä ja toistetaan säännöllisin väliajoin ajon 

aikana tulevien vikojen havaitsemiseksi. Suurta laskentatehoa vaativat tai muusta syystä 

ajon aikana mahdottomat testitoiminnot tehdään heti moottorin sammutuksen jälkeen 

muiden toimintojen häiritsemisen välttämiseksi. Esimerkiksi 

yhteispaineruiskutusdieselmoottorin sulkuventtiilin ohjaussignaalijohtimet testataan 

moottorin käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä (Bosch 2007). 

Ohjausyksiköiden välinen tietoliikenne 

Ohjausyksiköiden väliseen tietoliikenteeseen käytetään CAN -väylää, jonka protokollaan 

sisältyvät valvontatoiminnot virheiden havaitsemiseksi. Virheet voidaan siten havaita jo 

CAN -sirussa. Ohjausyksiköt testaavat monilla tavoin. Valtaosan CAN -viesteistä 

lähetettävät säännöllisin väliajoin yksittäiset ohjausyksiköt, joiden CAN - ohjaimien viat 

havaitaan väliaikoja tarkkailemalla. Lähtösignaaleja peilataan ohjausyksikön toimintaan 

liittyvään tietoon sen ollessa tallennettuna yksikköön (Bosch 2007). 
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Toiminta virheiden ilmetessä 

Signaalijohdin luokitellaan täysin toimimattomaksi vian ilmetessä määrättyä aikaa 

pidempään. Järjestelmä jatkaa viimeisen käyvän arvon käyttämistä virheen luokitteluun 

asti, josta lähtien käytetään oletusarvoa, kuten moottorinlämpöä 90°C. Valtaosa virheistä 

voidaan oikaista tai todeta osa jälleen toimivaksi. Signaalijohtimen tulee toimia oikein 

määrätyn aikaa tätä varten (Bosch 2007). 

Virheet tallennetaan haihtumattomaan muistiin virhetyypin kuvaavana vikakoodina. 

Virhetyyppejä ovat esimerkiksi oikosulku, johdinkatkos, yhtenevyys tai sallitulta 

arvoalueelta poikkeaminen. Vikakoodiin yhdistetään lisätietoina vian ilmestymishetkiset 

ympäristö- ja käyttöolosuhteet, esimerkiksi moottorin pyörintänopeus ja -lämpötila 

(Bosch 2007). 

Virheen ilmetessä voidaan ottaa käyttöön vikatila, jolloin esimerkiksi moottorin 

huipputehoa ja auton huippunopeutta voidaan rajoittaa turvallisuuden ylläpitämiseksi, 

pakokaasupäästöjen pitämiseksi alhaisena ja lisävaurioiden, kuten katalysaattorin 

ylikuumenemisen estämiseksi (Bosch 2007). 

Vikakoodimuistin lukeminen 

Vikakoodimuisti voidaan lukea ammattikäyttöön tarkoitetulla auton- tai 

järjestelmävalmistajan vikakoodilukijalla. Lukemisen ja vian korjauksen jälkeen 

vikamuisti voidaan tyhjentää. Ohjausyksikön ja lukijan välinen tiedonvaihtorajapinta 

tulee selvittää.  Tiedonvälitysprotokollat (Taulukko 7) vaihtelevat alueellisesti ja 

ajoneuvotyypin mukaan (Bosch 2007). 

 

Taulukko 7: Moottorin ohjausyksikön ja vikakoodilukijan välisen tiedonsiirron 

protokollat ja käyttöalueet (Bosch 2007). 

Standardinumero Ajoneuvotyyppi Käyttöalue 

ISO 9141-2 henkilöautot Eurooppa 
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SAE J1850 henkilöautot Pohjois-Amerikka 

ISO 14 230-4, KWP 2000 
henkilöautot, 

hyötyajoneuvot 
Eurooppa 

SAE J1708 hyötyajoneuvot Yhdysvallat 

 

Kyseiset sarjaliitännät ovat nopeudeltaan välillä 5…10 kBit/s. Ne ovat joko lähetys- ja 

vastaanottokanavan yhdistäviä yksijohtoisia tai kaksijohtoisia erillisillä tieto- eli K-

linjalla ja heräte- eli L-linjalla. Useita ohjausyksikköjä voidaan yhdistää samaan 

diagnostiikkaliittimeen. Vikakoodinlukijan ja ohjausyksikön välinen tiedonvälitys 

voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joita ovat yksikön käynnistys, tiedonsiirtonopeuden 

havainnointi, siirron aloitus ja käytettävän protokollan määrittelevien avaintavujen 

lukeminen (Bosch 2007). 

4.2 OBD -lainsäädännön kehitys 

Moottorijärjestelmää ja sen osia on valvottava jatkuvasti lakisääteisten päästömääräysten 

täyttämiseksi arkikäytössä. Kaliforniassa alettiin ensimmäisenä säännellä 

pakokaasupäästöihin liittyvien järjestelmien ja osien valvontaa. Sen seurauksena 

valmistajakohtaiset päästöihin liittyvät diagnostiikkajärjestelmät standardisoituivat ja 

laajenivat (Bosch 2007). 

Kaliforniassa vuonna 1988 astui voimaan OBD -säännösten ensimmäinen vaihe 

kaupunki-ilmanlaadun parantamiseksi. Siinä edellytettiin päästöihin liittyvien sähköosien 

valvontaa oikosulkujen ja linjakatkosten havaitsemiseksi, vikakoodin tallentamista 

ohjausyksikön vikakoodimuistiin, kuljettajalle viasta ilmoittavaa vikavaloa sekä 

mahdollisuutta paikantaa vioittunut komponentti esimerkiksi vikakoodin näyttämisellä, 

jota On-board-ilmaisulla tarkoitetaan (Bosch 2007). 

Vuonna 1994 Kaliforniassa tuli voimaan OBD -säännösten toinen vaihe, jota alettiin 

soveltaa dieselautoihin vuonna 1996. OBD I-säännösten lisäksi alettiin valvoa 
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järjestelmien toimintaa, kuten anturisignaalien yhtenevyystarkastelu. OBD II edellyttää 

valvottavan kaikkia niitä päästöihin liittyviä järjestelmiä ja –osia, joiden virhetoiminta 

voi aiheuttaa lakisääteisten myrkkypitoisuuksien ylityksen pakokaasussa. Lisäksi on 

valvottava päästönvalvontaan liittyviä ja sen tuloksiin vaikuttavia osia (Bosch 2007). 

Kaikkien komponenttien ja järjestelmien diagnostiikkatoimintojen tulee tavallisesti 

toimia vähintään kerran pakokaasujen testisyklin aikana. Niiden tulee lisäksi toimia 

riittävän usein ajoneuvon tavanomaisessa käytössä. Useille valvontatoiminnoille laki 

määrittelee minimitaajuuden vuodesta 2005 lähtien. OBD II-säännöksissä on standardit 

vikamuistitiedoille ja tiedonvälitykselle mukaan lukien käytettävä liitin. Vikamuistit 

voitiin siten lukea standardisoiduilla myynnissä olevilla työkaluilla. Vuodesta 2008 

lähtien ainoa sallittu tiedonsiirtoväylä on CAN. Lakia on voimaantulonsa jälkeen 

uudistettu usein, viimeksi vuosina 2004 ja 2007 (Bosch 2007). 

EOBD 

Euroopan olosuhteisiin sovitetut OBD -säännökset tunnetaan nimellä EOBD. Ne 

perustuvat OBD II:een ja ovat koskeneet vuodesta 2000 bensiinikäyttöisiä ja vuodesta 

2003 dieselkäyttöisiä M1- ja N1-luokan ajoneuvoja. EOBD -säännösten toisen vaiheen 

henkilöautoille oli määrä tulla voimaan Euro 5-päästörajoitusten yhteydessä vuonna 2009 

(Bosch 2007). 

4.3 OBD-säännökset 

Moottorin ohjausyksikön tulee sopivin menetelmin valvoa niitä osia ja järjestelmiä, 

joiden virhetoiminta voi lisätä lakisääteisen päästörajoituksen määrittelemiä 

pakokaasukomponentteja. Tällaisesta virheestä tulee ilmoittaa kuljettajalle vikavalolla 

(Bosch 2007). 

 

Toiminnalliset vaatimukset 

Kaikkien ohjausyksiköiden komponentteja ja syöttö- sekä lähtösignaaleja on valvottava. 

Laki vaatii sähköisten toimintojen valvontaa johdinkatkosten ja oikosulkujen, 
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yhtenevyystarkastelua anturivikojen ja toiminnan valvontaa käyttö- ja toimilaitevikojen 

havaitsemiseksi (Bosch 2007). 

Osan vioittumisesta odotettava ja pakokaasutestisyklissä todettava pakokaasukoostumus 

sekä osin laki määräävät osakohtaisesti käytettävän diagnostiikkatyypin. Yksinkertainen 

toimivuustesti kertoo toimivuuden kyllä-ei-periaatteella ja laaja toimivuustesti tuottaa 

yksityiskohtaisempaa tietoa järjestelmän toiminnasta. Tästä johtuen määrätyllä 

mukautusalueella pysymistä on tarkkailtava mukautuvissa 

polttoaineenruiskutustoiminnoissa, kuten dieselmoottorin nollaruiskutuskalibroinnissa ja 

bensiinimoottorin lambda-arvomukautuvassa polttoaineenruiskutuksessa. 

Diagnostiikkajärjestelmät ovat mutkistuneet päästörajojen tiukkenemisen yhteydessä 

(Bosch 2007). 

Vikavalo 

Vikavalo kertoo kuljettajalle osan virhetoiminnasta. OBD -säännökset edellyttävät 

vikavalon syttymistä ensimmäisen vikahavainnollisen ajokerran jälkeen ja EOBD -

säännökset viimeistään kolmannella vikahavainnon jälkeisellä ajokerralla. Virheen 

kadottua se säilyy vikamuistissa 40 moottorin lämpimäksikäytön sisältävää ajokertaa tai 

100 käyntituntia. Vikavalo sammuu kolmannen vikavapaan ajokerran jälkeen ja vilkkuu 

katalysaattorille mahdollisesti vahingollisten polttoainejärjestelmävikojen, kuten vajaan 

palamisen yhteydessä (Bosch 2007). 

Korjaaminen 

Mikä korjaamo tahansa voi vikakoodinlukijalla lukea päästöihin liittyvät virhetiedot 

ohjausyksiköistä ja siksi OBD -autoja voivat korjata muutkin kuin merkkikorjaamot. 

Autonvalmistajien on tarjottava tarvittavat työkalut ja ohjeistus niiden käyttöön 

kohtuulliseen hintaan niin, että asiaankuuluvalla ammattitaidolla autoa pystyy 

korjaamaan (Bosch 2007). 

 

Kytkeytymisvaatimukset ja rajoittavat olosuhteet 

Diagnostiikkatoiminnot aloitetaan vain kytkeytymisvaatimusten täyttyessä. Näitä ovat 

esimerkiksi kynnysarvot moottorin vääntömomentille, lämpötilalle ja käyntinopeudelle. 



59 

 

Jotkin diagnostiikka- ja moottoritoiminnot eivät voi toimia yhtäaikaisesti rajoittavien 

olosuhteiden estäessä niiden käytön. Esimerkiksi polttoainehöyryn käsittelyjärjestelmä ei 

voi johtaa tankissa höyrystynyttä bensiiniä moottorin imusarjaan katalysaattorin 

diagnostiikan ollessa käynnissä (Bosch 2007). 

Dieselmoottorin kuumakalvoilmamassamittaria voidaan diagnosoida vain 

pakokaasukierrätysventtiilin ollessa suljettuna. Diagnostiikkatoimintoja voidaan poistaa 

väliaikaisesti käytöstä mahdollisesti väärään diagnoosiin johtavissa olosuhteissa, joita 

ovat esimerkiksi korkeudesta johtuva matala ilmanpaine, alhainen ulkolämpötila 

kylmäkäynnistyksen yhteydessä ja matala akkujännite (Bosch 2007). 

Vikamuistia luettaessa on tiedettävä diagnostiikkatoimintojen toimineen vähintään 

kerran. Lakisääteisesti valvottavissa osissa tämä nähdään osakohtaisista 

valmiuskoodeista diagnostiikkakäyttöliittymän kautta (Bosch 2007). 

Diagnostiikkajärjestelmähallinta 

Diagnostiikkajärjestelmähallinta pystyy muuttamaan käytettävää 

diagnostiikkatoimintosarjaa ajon aikana käyttötilanteen mukaan. Tällä on tarkoituksena 

toimintojen käyttö toistuvasti tavallisessa ajossa ja vähintään kerran pakokaasutestisyklin 

aikana.  Järjestelmänhallinta koostuu kolmesta osasta   (Bosch 2007). 

Vikareittihallinnan päätehtävänä on tallentaa järjestelmässä havaitut vikatilat. Vikojen 

lisäksi tallennetaan ilmestymishetkiset käyttö- ja ympäristöolosuhteet, nk. freeze frame. 

Vuoteen 2007 mennessä vain bensiiniautoissa ollut diagnoosiluokittelu määrittelee 

vikamuistikirjausten ja mahdollisen tallennetun lisätiedon perusteella, onko havaittu 

virhe vika itsessään vai seuraus muusta viasta. Tuloksena luokittelu tuottaa tarkistettua ja 

varmennettua tietoa vikakoodilukijalla luettavaksi (Bosch 2007). 

Toimintojärjestelijä koordinoi sille osoitettuja moottori- ja diagnostiikkatoimintoja 

saaden tietoa reittihallinnasta ja luokittelusta. Järjestelijän alaisten toimintojen tulee 

raportoida sille valmiudestaan toimia ennen tilatarkistusta. Diagnostiikkatoimintoja 

voidaan käyttää missä tahansa vaiheessa ja niiden tuloksia käytetään myös jälkikäteen 

(Bosch 2007). 
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4.4 OBD-toiminnot 

OBD I ja EOBD käsittävät vain tarkasti yksittäisten osien valvonnan. OBD II -

vaatimukset ovat huomattavasti laajempia ja perusteellisempia. Alla on lista vuonna 2004 

OBD II -säännöksissä valvottavaksi määrätyistä osista, toiminnoista ja järjestelmistä, 

joista myös EOBD -säännöksissä valvottavaksi määrätyt on merkitty E-kirjaimella 

(Bosch 2007). 

- katalysaattori    E 

- lämmitetty katalysaattori 

- polttoainehöyryjen käsittelyjärjestelmä (tankkivuodot) 

- polttoainehöyrysäiliön tyhjennysventtiili  E 

- toisioilmajohdin 

- polttoainejärjestelmä 

- lambda-anturit    E 

- pakokaasukierrätysjärjestelmä 

- kampikammiohuohotin 

- moottorin jäähdytysjärjestelmä 

- kylmäkäynnistyspäästöjen hallintajärjestelmä 

- ilmastointilaite 

- muuttuva venttiiliajoitus (v.2007 vain bensiiniautoissa) 

- maaotsonin katalysointi 

- hiukkassuodatin (vain dieselautoissa)  E 

- täydentävät osat    E 

- muut päästöihin liittyvät osat   E 

Osaluokitteluilla ”täydentävät” ja ”muut päästöihin liittyvät” tarkoitetaan 

päästönhallintajärjestelmän alijärjestelmiä tai muita osia, suorittimeen liitettyjä 

päästöihin liittyviä osia ja voimansiirron alijärjestelmiä, jotka vioittuessaan tai väärin 

toimiessaan voivat lisätä lain rajoittamia pakokaasukomponentteja tai häiritä muita 

diagnostiikkatoimintoja (Bosch 2007). 
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Katalysaattori 

Bensiinimoottorin kolmitoimikatalysaattorin muunnostehoa valvotaan mittaamalla 

lambda-anturein sen sitoman jäännöshapen määrää ja vertaamalla sitä lambda-

arvosäätyvän polttoaine-ilmaseoksen asettamaan teoreettiseen arvoon. Typpioksidien 

varausperiaatteella toimivan katalysaattorin laatukertoimeksi kutsuttua arvioitua NOx-

varauskykyä seurataan vertaamalla varaajan tyhjennyksen yhteydessä määritettävää 

typpioksidimäärää odotusarvoon (Bosch 2007). 

Dieseljärjestelmässä häkä ja palamattomat hiilivedyt hapetetaan hapetuskatalysaattorissa. 

Vuonna 2007 kehitettiin dieselmoottorin hapetuskatalysaattorin toiminnan valvomiseksi 

menetelmää, jossa kyseisten eksotermisten reaktioiden vapauttamaa lämpömäärää 

seurattaisiin mittaamalla pakokaasujen lämpötila ennen ja jälkeen katalysaattorin (Bosch 

2007). 

Seoksen syttymättömyys ja vajaa palaminen 

Polttoaine-ilmaseoksen syttymättömyys tai vajaa palaminen johtavat lisääntyneisiin HC- 

ja CO-päästökomponentteihin. Seoksen syttymättömyydestä aiheutuva moottorin 

katkominen havaitaan pyörintänopeussignaalista johdettuja sytytysjärjestyksen mukaisia 

sylinterien sytytysväliaikoja seuraamalla. Muita sytytysväliaikoja pidempi väliaika 

viittaa syttymättömyyteen, jonka ylittäessä sallitun arvon polttoainesyöttö kyseiselle 

sylinterille katkaistaan. Dieseljärjestelmässä vajaan palamisen tarkkailua vaaditaan vain 

tyhjäkäynnillä (Bosch 2007). 

Polttoainejärjestelmän tiiveys 

Tiiviysdiagnostiikka havaitsee HC-päästöjä kasvattavat höyryvuodot 

polttoainejärjestelmästä. EOBD edellyttää vain tankin paineanturin ja 

polttoainehöyrysäiliön tyhjennysventtiilin sähköisten ohjauspiirien testauksen, mutta 

Yhdysvalloissa polttoainejärjestelmän vuodot on em. lisäksi pystyttävä havaitsemaan. 

Siihen käytetään kahta menetelmää (Bosch 2007). 

Alipainemenetelmä tarkkailee polttoainesäiliön painetta ja käyttää hallitusti 

polttoainehöyryn käsittelyjärjestelmän ja höyrysäiliön tarkistusventtiilejä. Mahdollinen 

vuoto havaitaan seuraamalla säiliön paineenmuutosnopeutta ja vertaamalla sitä venttiilien 

käyttämisellä aiheutettuun säiliön alipaineeseen. Ylipainemenetelmässä erityinen 
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diagnostiikkamoduuli paineistaa siipipumpullaan polttoainesäiliötä. Tiiviyttä arvioidaan 

pumpun virtauksia seuraamalla ja paluuvirtauksen ollessa suurta säiliön katsotaan olevan 

tiivis (Bosch 2007). 

Toisioilmajohdin 

Bensiinimoottorin toisioilmapumpun toimintaa ja ilmantuontia pakokanavaan valvotaan 

pakokaasuun johdetun toisioilman massaa määrittämällä. Arvo voidaan johtaa lambda-

arvo-ohjautuvalla takaisinkytkentäfunktiolla tai arvioimalla suoraan lambda-anturien 

signaaleista (Bosch 2007). 

Polttoainejärjestelmä 

Bensiiniautossa viat polttoainejärjestelmässä voivat haitata oikean polttoaine-

ilmaseoksen muodostusta. Järjestelmän toimintaa valvotaan sen toimintatilatietoja ja 

ilmamassan sekä kaasuläpän asennon kaltaisia mitattavia arvoja käsittelemällä ja 

vertaamalla tuloksia mallilaskelmiin (Bosch 2007). 

Yhteispaineruiskutusdieselmoottorin polttoainejärjestelmän valvonta sisältää 

polttoaineruiskujen tarkkailun, korkeapaineputkiston paineensäätimen ja muiden 

ruiskutetun polttoainemäärän tarkkuuteen vaikuttavien toimintojen sähköisen tarkkailun. 

Näistä esimerkkejä ovat nollaruiskutuskalibrointi ja ruiskutusmääräkeskiarvosovitus, 

joka lambda-anturisignaalien sekä laskentamallien avulla määrittää poikkeamaa 

polttoainejärjestelmän käyttämän ja mitatun ruiskutetun polttoainemäärän välillä (Bosch 

2007). 

Lambda-happitunnistin 

Kaksiporrashappitunnistimissa yhtenevyyttä valvotaan seuraamalla lähtöjännitettä ja 

reagointinopeutta mittaamalla jännitteen muutosnopeutta ja -kestoa rikasta ja laihaa 

seosta vuoroteltaessa. Laajan mittausalueen lambda-happitunnistimet vaativat 

kaksiporrastunnistimista poikkeavat valvontamenetelmät seoksen voidessa poiketa 

paljon stoikiometrisestä λ = 1. Niitä valvotaan sähköisesti johdinkatkosten, oikosulkujen 

ja yhtenevyysvirheiden havaitsemiseksi. Lämmitettävien anturien lämmityselementtien 

toimivuutta ja pysyviä säätöpoikkeamia tarkkaillaan sähköisesti (Bosch 2007). 
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Pakokaasukierrätysjärjestelmä (EGR) 

Bensiinimoottorin pakokaasukierrätystä valvotaan kahdella menetelmällä. 

Ensimmäisessä kierrätysventtiilin toimintaa testataan seuraamalla imusarjan 

paineenmuutosta venttiiliä lyhytaikaisesti suljettaessa ja vertaamalla mitattua arvoa 

laskettuun optimiarvoon. Toisessa menetelmässä tarkkaillaan kierrätysventtiilin 

aukiolosta odotettavaa lisääntynyttä tyhjäkäynnin epätasaisuutta (Bosch 2007). 

Dieselmoottorin pakokaasukierrätysjärjestelmässä ilmamassasäätöä ja kierrätysventtiilin 

asentosäädintä valvotaan pitkällä aikavälillä syntyvien säätöpoikkeamien 

havaitsemiseksi. Jälkimmäistä voidaan pitää toimivuustestinä kierrätysventtiilille, jota 

valvotaan myös sähköisesti. Kierrätettävien pakokaasujen mahdollista jäähdytintä 

valvotaan myös (Bosch 2007). 

Kampikammiohuohotin 

Sylinterien ohivuotokaasut virtaavat kampikammiosta imusarjaan huohotinventtiilin 

(PCV) säätelemänä. Yksi sen diagnostiikkaperiaate perustuu venttiilin aukioloaikaiseen 

moottorin tyhjäkäyntinopeuteen, jonka tulisi vastata järjestelmäkohtaista laskettua mallia. 

Huohotinviat voidaan joissakin järjestelmissä havaita myös ilmamassamittauksella. Laki 

ei vaadi valvottavan paljon epäjatkuvuuksia sisältäviä huohottimia (Bosch 2007). 

Jäähdytysjärjestelmä 

Moottorin jäähdytysjärjestelmässä valvotaan termostaattia ja jäähdytysnesteen lämpötila-

anturia. Viallisen termostaatin tapauksessa moottori voi saavuttaa hitaammin 

käyntilämpötilansa, jonka seurauksena pakokaasupäästöt saattavat kasvaa. Termostaattia 

valvotaan seuraamalla lämpötila-anturin antaman jäähdytysnesteen lämpötilan nousua 

ohjearvoon ja vertaamalla tätä laskettuun lämpötilamalliin. Jäähdytysnesteen lämpötila-

anturia tarkkaillaan minimilämpötilan saavuttamisen takaamiseksi. Sen sähkövikoja 

tarkkaillaan moottorin jäähtyessä termodynaamisella yhtenevyydellä, jolloin paljastuvat 

anturin jumittumiset mitta-asteikon ylä- ja alapäähän (Bosch 2007). 

Kylmäkäynnistyspäästöjen vähennystoiminnot 

Auton arkikäytössä päästöjen pitäminen alhaisena vaatii kylmäkäynnistyspäästöjen 

vähennystoimintojen, kuten katalysaattorin nopean lämpenemisen valvontaa heti 

moottorin käynnistyttyä. Nopeaa lämpenemistä voidaan diagnosoida tarkkailemalla 
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siihen liittyviä arvoja, kuten moottorin sytytysennakkoa, pyörimisnopeutta ja 

raakailmamassaa. Samalla tarkkaillaan nokka-akselin asennon kaltaisia lämpenemisen 

kannalta olennaisia toimintoja (Bosch 2007). 

Ilmastointilaite 

Moottorin käyttöpistettä voidaan muuttaa kattamaan ilmastointilaitteen tarvitsema 

sähköteho. Diagnostiikka tarkkailee moottorin pysymistä pisteessä ilmastointilaitteen 

ollessa päällä (Bosch 2007). 

Muuttuva venttiiliajoitus (VVT) 

Nokka-akselin pitkittäisliikkeellä toimivaa muuttuvaa venttiiliajoitusta tuli valvoa 

vertaamalla ohjausarvoa ja todellista arvoa toisiinsa vuoteen 2006 asti, jolloin määräykset 

tiukkenivat (Bosch 2007). 

Hiukkassuodatin 

Vuonna 2007 hiukkassuodattimen tarkkailu paljasti sen tuhoutumisen, poistamisen ja 

tukkeutumisen mittaamalla paine-eroa suodattimeen ja siitä ulos virtaavien pakokaasujen 

välillä. Tarkkailutoimintoa aiottiin tarkentaa käyttämällä laskentamalleja kyllästykselle. 

(Bosch 2007) 
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5 MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET 

Yleisellä tasolla telematiikka voi tehdä autoilusta helpompaa, turvallisempaa, 

sujuvampaa ja halvempaa. Sillä pystytään seuraamaan autoilun todellisia kuluja ja 

tehostamaan siihen liittyviä toimintoja ja palveluja. Tällä hetkellä autoilija maksaa 

todellisten kulujen mukaisesti polttoaineesta ja yleisistä kulutusosista, kuten renkaista. 

Telematiikalla, elinkaarilaskennalla ja matemaattisilla apuvälineillä voidaan laskuttaa 

myös nyt keskiarvoihin perustuvat maksut todellisten kulujen mukaan.  

Nykyisin tarjottavat yksittäiset palvelut ja -toiminnot ovat ylihintaisia johtuen laitteisto- 

ja henkilöstöresurssien vajaakäytöstä. Yhtenevien laitevaatimusten vuoksi autoon 

asennetulla laitteistolla kannattaa toteuttaa mahdollisimman useita palveluja. Julkiset 

palvelut, media ja mainonta voivat siten tukea yhdistettyjen autojen yleistymistä. Laaja 

käyttöönotto tuo uutena haasteena tietoturvan ja vaatii osapuolten ja yhteiskuntasektorien 

välistä laajaa yhteistyötä.  

Suurin tekninen haaste on ajoneuvojärjestelmien asentaminen, ylläpito ja sopeutus, joiden 

kustantamiseen voidaan ajatella osallistuvan toimijaverkon (Kuva 9) jokaisen osapuolen. 

Autoalan voi näin katsoa olevan pioneerin asemassa älykkään tieliikenteen 

toteuttamisessa. 

5.1 Teknisesti mahdolliset palvelut ja toiminnot 

Teknisesti mahdolliset palvelut ja toiminnot on johdettu Mercedes-Benz S 2003 -auton 

sisäisesti yhdistetyistä laitteista (Taulukko 3), jotka yhdistetään langattomasti 

palveluntarjoajalle tai auton käyttäjän älypuhelimeen. Taulukkoon 8 on ryhmitelty 

toiminnot ja palvelut osapuolten mukaan. 
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Taulukko 8: Älykkään tieliikenteen ja autotelematiikkatoimintojen ja -palveluiden 

osapuolet sekä niiden tehtävät 

Osapuoli Palvelut ja toiminnot Tehtävät 

liikenteenohjaus, 

tienkäyttäjät 

tietieto, liikennetieto Reaaliaikaisen digitaalisen 

liikennekuvan ylläpito ja välitys. 

Trafi tievero Tie- ja autoverojen keruu, 

liikenteenohjaus. 

Karttaoperaattori kartat Sponsorointi, karttapohjien ylläpito. 

Poliisi  Järjestelmien oikean käytön valvonta 

tiellä. 

Autoilija etätarkkailu, -käyttö, 

säätömuisti 

Auton julkisen liikenneprofiilin 

ylläpito. 

Autokauppa ajoperusteinen leasing Palveluiden ja toimintojen myynti. 

Merkkikohtainen 

autohuolto 

ajoperusteinen leasing Autonvalmistajien 

telematiikkapalvelujen sopeutus. 

Autohuolto tekninen etäseuranta 

ja hallinta 

Asennukset, ylläpito ja tietoturva. 

Teleoperaattori mobiilidata Tietoturva, langattoman tietoliikenteen 

rajapinnat. 

Yleinen 

hätäpuhelin 

eCall  

Vakuutusyhtiö Kasko-, liikenne- ja 

varkausvakuutus 

Riskisignaalien tunnistaminen ja 

tilastollinen analysointi. 

 

Taulukon 9 ensimmäiseen pystysarakkeeseen on kerätty etäkäytettävät tai -seurattavat 

auton laitteet, laiteryhmät ja niiden ohjausyksiköt taulukosta 6. Teknisesti mahdolliset 

palvelut ja toiminnot on kirjoitettu pystyyn ja ne kuvataan alaotsikoissa. Rasti kuvaa 

palvelun tai toiminnon edellyttävän etäyhteyttä laitteeseen ja ympyrä tarkoittaa laitteen 

mahdollisesti täydentävän niitä.  
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Taulukko 9: Palveluihin ja toimintoihin yhdistettävät auton laitteet ja ohjausyksiköt 

 Palvelu tai toiminto 

Auton laite, laiteryhmä tai 

ohjausyksikkö 
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ovien lukitus   x x   x        

kattoluukku   x x   o        

lämmitys ja ilmastointi   x x           

päävirran kytkentä   x x           

takaluukun lukitus   x x   x        

sähköikkunat   x x   x        

moottori- ja sisätilalämmitin x  x x           

kojetaulu   x            

auton yhteys avaimeensa   x            

virtalukko   x    o        

konehuoneen sähkölaitteet   x  x o         

releet ja sulakkeet   x  x          

diagnostiikkayksikkö x  x  x o         

moottorinohjaus x    x o         

vaihteistonohjaus x    x o         

tankin ohjausyksikkö     x          

ohjausvaihdekotelointi     x          

rengaspaineanturit   x  o          

perävaunukytkentä x  x     o o  x    

pysäköintitutka   x        x    

peruutuskamera   o       x     

penkkien säätö              x 

ovipeilien säätö              x 

korin sähkölaitteet   x x x          

turvatyyn. laukaisuanturit           x x   
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 Palvelu tai toiminto 

Auton laite, laiteryhmä tai 

ohjausyksikkö 
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turvavyökiristimet           x o   

aktiivijousitus x    x o  o  x     

ABS-jarrujärjestelmä x    x   x  x x    

etäisyystutka   x     x   x    

liikeanturit x x      x x x x x   

vakionopeudensäädin     x   o   x    

yönäköavustin   o       x x    

älykäs ohjaustehostin           x    

sähköinen käsijarru   x  x      x    

ajovalojen korkeussäätö           o    

satelliittipaikannin (GPS)   x  x  o o x x x x   

handsfree -järjestelmä     x       x   

digitaaliradio          x x  x  

keskusnäyttö x x   x x  x x x x x o  

x = edellytys    o = täydentävä 

Taulukkoon 10 on kerätty palveluiden ja toimintojen langattomat tiedonsiirtotekniikat. 

Ylöspäin osoittava nuoli CAN -tiedonsiirron rivillä tarkoittaa väylän tietoliikennettä 

vain seurattavan, ja nuoli alaspäin tarkoittaa toiminnon myös lähettävän ohjausviestejä 

auton laitteisiin CAN -väylän kautta. Rasti kuvaa palvelun tai toiminnon edellyttävän 

puheluyhteyttä ja ympyrä tarkoittaa sen täydentävän niitä. 
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Taulukko 10: Palveluiden ja toimintojen langattomat tiedonsiirtotekniikat 

Langaton tiedonsiirto-

tekniikka 
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WLAN    2      2 1  1 2 

Bluetooth    3          1 

GSM- tai UMTS -moduuli 1 1 1 1 1

p 

1 1 1 1 1 2 p 2  

puhelu o o   x x      x   

CAN -tiedonsiirto ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  ↑ 

1 = ensisijainen langaton yhteystekniikka x = edellytys 

 2 = toissijainen langaton yhteystekniikka o = täydentävä

 ↑ = väylän tietoliikennettä seurataan   

 ↓ = väylän tietoliikenteeseen myös osallistutaan 

5.1.1 Älypuhelimella käytettävät toiminnot 

Etätarkkailu, etäkäyttö ja säätömuisti ovat vain autoilijan itsensä käytettävissä olevia 

älypuhelintoimintoja, joilla tarkoitetaan auton laitteiden käyttöä ja tilatietojen lukemista 

etäältä tietokoneella tai älypuhelimella.  

Autoon sisäänpääsyä voidaan valvoa ja hallita etäältä. Ovien lukituksia, sähköikkunoita, 

takakonttia ja kattoluukkua voidaan etäseurata ja -käyttää. Murtohälytys voidaan lähettää 

autoilijalle. Sähköikkunoiden ja kattoluukun etäkäytöllä ja tilatiedoilla voidaan kesäisin 

estää sadeveden pääsy autoon.  

Esimerkkitilanne, jossa autoilijalle olisi hyötyä autonsa sijaintitiedosta, on sen paikannus 

suurelta ja ruuhkaiselta parkkipaikalta. Läheltä paikannuksessa on apuna äänimerkin ja 

valojen etäkäyttö. Kojetaululta ja ajotietokoneelta luettavat tiedot, kuten ajonopeus ja -

matka, voidaan välittää edelleen. Auton ylläpitoa helpottaa polttoaine-, moottoriöljy- ja 

nestemäärien etäluettavuus. Talvisin voi etäseurata akun varausta sekä sisä- ja 

moottorinlämpötilaa. Etäkäyttää voi sisätila- ja moottorinlämmitintä.  
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Esimerkkinä käytetty Premium-luokan auto on varustettu rengaspaineantureilla, 

automaattisella keskuslukituksella sekä peruutus- ja etäisyystutkalla. Rengaspaineita 

voidaan etätarkkailla. Tutkia käyttämällä voidaan varoittaa käyttäjää auton jäämisestä 

loukkuun esimerkiksi ahtaaseen kadunvarteen.  Automaattinen keskuslukitus avautuu 

radiotekniikalla toimivan avaimenperän tullessa auton välittömään läheisyyteen. Sen ja 

virtalukon tilatiedoista voidaan lukea, jos avaimet ovat auton sisällä, sen välittömässä 

läheisyydessä tai virtalukossa. 

Autoon sisäänpääsyn pystyy toteuttamaan älypuhelimella Bluetooth-, mobiilidata- tai 

WLAN -tiedonsiirrolla. Tällöin tietoturvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.  

Säätömuistissa käyttäjien älypuhelimien muistiin tallentuvat heidän edelliset istuin- ja 

peilisäätönsä, joita muutetaan automaattisesti käyttäjän vaihtuessa. 

5.1.2 Autohuollon palveluntarjonta 

Auton sähköisten ohjausyksiköiden ja laitteiden välinen data siirtyy kenttäväylien, 

pääosin CAN:in kautta. Auton ollessa liikenteessä voidaan sen mahdollisia 

toimintahäiriöitä ennakoida ja tutkia välittämällä dataa ylläpidosta vastaavalle 

korjaamolle. Teknisen etäseurannan tärkein osa on etädiagnostiikka, jota varten työssä 

on käyty läpi sähköisen diagnostiikan perusteita. Etädiagnosoinnissa vian laatua pyritään 

kartoittamaan vikakoodin ja sen ilmestymishetkisten moottorianturiarvojen perusteella. 

Apuna voidaan käyttää auton huolto- ja korjaushistoriaa sekä tallennettua datahistoriaa. 

Datasta voi havaita mahdollisesti huoltoa vaativat häiriöt, kuten ilmansuodattimen 

tukkeutumisen, polttoainejärjestelmän vuodon tai tukkeutumisen, kytkimen tai jarrujen 

kuluneisuuden ja palaneen lampun tai sulakkeen. Kriittisen vian takia auto saattaa mennä 

ajonestotilaan lisävahinkojen estämiseksi. Korjaamolta voidaan tapauskohtaisesti ohittaa 

estotila korjaamolle ajamista varten. Jos ohitusta ei voida tehdä, auton lähettämään 

sijaintiin lähetetään tieapu tai hinausauto, riippuen etädiagnostiikalla arvioidusta vian 

laadusta.  

Autoilijan ja korjaamon välisessä ajoperusteisessa huolenpitosopimuksessa pohjana ovat 

ajomatka, -tapa ja automallikohtaiseksi keskiarvoksi laskettu elinkaarikustannusmalli 

(Kuva 8), joka on kokonaisajomatkan mukaan säätyvä ajomatkaperusteinen huolto- ja 
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korjausmaksu. Autoa rasittavasta käytöstä veloitetaan sopimuksen mukainen lisämaksu 

ja autoilija hyötyy alenevista ja ennakoitavista ylläpitokustannuksista. 

Datasta ilmenevät ainakin kylmäkäynnistykset, äkkijarrutukset, vaihteiden väärinkäyttö, 

moottorin ylikuumeneminen ja -kierrokset sekä perävaunun hinaus. Lähetetyn datan 

perusteella auton joidenkin osien elinkaarta voidaan arvioida teknisellä mekaniikalla, 

kuten lujuusopilla. Yksinkertainen esimerkkitapaus on tunnistaa ja hinnoitella 

käyttövirheellä aiheutettu vetoakseliston, vaihteiston ja kytkimen ylirasitus. Huolto- ja 

korjauskuluja voidaan siis mallintaa elinkaarilaskennalla ja matemaattisin apuvälinein. 

 

Kuva 8: Elinkaarikustannusmalli   (Woodward 1997) 

 

Nykyauton keskeisiä toimintoja ohjataan ohjelmistopohjaisesti. Esimerkkiautossa näistä 

oleellisia ovat moottorin- ja vaihteistonohjaus, aktiivijousitus, ajonhallintajärjestelmä ja 

diagnostiikka. Teknisessä etähallinnassa autokorjaamo voi muuttaa ohjausohjelmistoja 
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autoilijan pyynnöstä. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi väliaikainen moottoritehon 

lisäys, ajonhallintajärjestelmän parantaminen ohjelmistopäivityksellä tai 

bensiinikäyttöisen auton asettaminen bioetanolikäyttöiseksi. 

5.1.3 Autokaupan palveluntarjonta 

Elinkaarikustannusmallista nähdään auton absoluuttisen arvonvähennyksen olevan 

suurimmillaan uutena, jolloin taas huolto- ja korjauskulut ovat pienimmillään. Riittävän 

suurella lähdeaineistolla on automalleittain löydettävissä kumulatiivinen 

kustannusoptimi eli kokonaisajomatka, jolle jaettuna auton kokonaiskustannukset ovat 

pienimmillään ajettua kilometriä kohden.  

Ajoperusteisessa leasingissa pääasiassa ajomäärään perustuva auton arvon aleneminen 

laskutetaan autoilijalta. Pohjana maksulle voidaan soveltaa automallikohtaisesti laskettua 

keskiarvoa kokonaisajomatkan mukaan kehittyvälle arvonvähennykselle. 

Arvonvähennysperusteista tärkeimmät ovat auton vanheneminen ja karttuva 

kokonaisajomatka, jolloin arvon alenemisen perimmäisiksi syiksi voidaan ajatella 

tekniikan vanhenemista ja kulumista. Tästä johtuen palvelu tulee yhdistää tekniseen 

etäseurantaan, joka ilmoittaa lisäksi arvoa alentavista käyttövirheistä. 

5.1.4 Vakuutuspalvelut 

Keskiarvoihin perustuvan hinnoittelun ongelmallisuus korostuu autovakuutuksissa, joissa 

vaarallinen ajotapa suurimpana riski- eli kustannustekijänä hautautuu. Ajomäärä- ja -

tapaperusteisilla kasko- ja liikennevakuutuksilla autoilijaa voidaan rahallisesti ohjata 

kolari- ja onnettomuusriskejä vähentävään ajotapaan.  

Kenttäväylissä kulkevasta datasta voidaan seuloa äkkikäännökset ja -jarrutukset. 

Ajomatkan hintaan voivat vaikuttaa lisäksi ajankohta, muun liikenteen määrä, ajon 

luonne ja ajonopeus. Yhdistämällä ajoanturitiedot tienpinnan kitkatietoihin voidaan 

arvioida, huomioiko kuljettaja ajokeliä riittävästi. Autokorjaamon ja vakuutusyhtiön 

haaste palvelussa on riskisignaalien tunnistaminen ja niiden yhdistäminen vaurioriskiin 

sekä -kustannuksiin. 

Jos riskikäyttäytyminen liikenteessä pystytään tunnistamaan auton lähettämästä datasta, 

sille voidaan laskea hinta, joka riippuu riskien tyypistä ja vakavuudesta; Esimerkiksi 

peräänajoriskin kustannukset riippuvat ensisijaisesti äkkijarrutusten voimakkuudesta, 
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koska mahdollisten aineellisten- ja henkilövahinkojen vakavuuden voi ajatella riippuvan 

ensisijaisesti ajoneuvojen nopeuserosta ennen törmäystä. Samalla tavoin 

varkausvakuutuksen hintaa voidaan mallintaa tilastoitujen riskien mukaan. 

Varkausvakuutuksen kustannuksia voivat alentaa auton lukittuna pitäminen, virta-

avaimen säilytys virtalukosta ulkona ja poissa auton automaattisen keskuslukituksen 

kantoalueelta. Auton säilytyspaikkoja ja -ajankohtia voidaan lisäksi koettaa hinnoitella 

riskien mukaan. 

5.1.5 Liikenne ja tieoperointi 

Kommunikoiva auto voi parantaa liikenneturvallisuutta ja -sujuvuutta sekä tehostaa 

tiestön kuntoseurantaa ja ylläpitoa. Johdannaisvaikutuksia olisivat energian-, raaka-

aineiden ja ajankäytön tehostuminen, joilla olisi merkitystä myös kansantaloudellisessa 

mittakaavassa. 

Tietieto -palvelulla tarkoitetaan autojen käyttöä tien kuntoa aktiivisesti mittaavina 

antureina. Tien ja renkaiden välistä kitkakerrointa voidaan määrittää 

kiihtyvyysantureiden, ABS -jarrujen ja luistonestojärjestelmien datasta. 

Aktiivijousituksen datasta voidaan määrittää tien epätasaisuuksia. Auton kameroilla 

voidaan ottaa median, tieoperaattorin tai muiden autoilijoiden tilaamia paikkakohtaisia 

kelitilannekuvia. Siirrettävän tietomäärän minimoimiseksi mitattua dataa jalostetaan 

ensin autossa, jonka jälkeen se lähetetään tieoperaattorille tai yksityiselle 

palveluntarjoajalle jälkikäsiteltäväksi ja julkaistavaksi. 

Liikennetieto -palvelulla tarkoitetaan tienkäyttäjien ja liikenteenohjauksen 

kommunikointia keskenään. Autot ja tienvarsitukiasemat ovat langattoman tietoverkon 

solmuja, jotka välittävät omia ja vaikutusalueen autojen ajotietoja toisilleen. Tiedot 

liikenneruuhkista, parkkipaikoista, tiekatkoksista, äkkijarrutuksista, ja kolareista 

välittyvät vaikutusalueen autoilijoille automaattisesti ja viiveettä. Palvelulla voidaan 

myös seurata ja operoida liikennettä, jolloin esimerkiksi kaupunkialueiden liikennevirtoja 

voidaan jaksottaa risteyspysäysten vähentämiseksi. 

5.1.6 Tukitoiminnot ja -palvelut 

Lokakuusta 2015 lähtien pakollinen Ecall -toiminto edellyttää uusissa autoissa 

satelliittipaikannuslaitteen, handsfree -järjestelmän ja kytkennän CAN -väylään. 
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Toiminto käyttää ulkoisena tiedonsiirtoreittinään puhelun äänikanavaa, mutta standardeja 

on suunniteltu jälkeenpäin täydennettäviksi. Autotelematiikkapalvelujen odotetaan 

lähtevän nopeaan kasvuun, sillä automaattisen hätäkutsutoiminnon lisäksi autoissa on 

luultavasti ainakin navigointi. 

Tieveron tarkoituksena on veloittaa autoilusta tieinfrastruktuurin todellisten kulujen 

mukaan ja vaikuttaa ruuhkautuvien alueiden kulkutapajakaumaan henkilöautojen 

porrastetulla kilometrimaksulla. Ajomatkan lisäksi tieveron määrään vaikuttaisivat 

paikka ja ajankohta. Nastarenkaiden käytöstä sulilla teillä voidaan periä korotettua 

maksua. 

Yhdistetyn auton ja liikenteenohjauksen välillä mahdollisesti tarvittavat langattomat 

tienvarsitukiasemat voitaisiin rahoittaa osittain mainostilalla autojen monitoiminäytöissä 

ja mainosajalla äänentoistojärjestelmissä. 

5.1.7 Tieliikenteen automatisaatio 

Autoteollisuus valmistautuu robottiautojen sarjatuotantoon. Bosch arvioi automaattisia 

kuskittomia autoja olevan myynnissä vuonna 2025 (Sulander 2014). Autosta tullee 

lopulta omaa tilaansa käyttö- ja anturitietojensa avulla aktiivisesti laskennallisin keinoin 

tarkkaileva robotti. Alle on listattu automaattiseen ajamiseen tarvittavat auton laitteet: 

 liikeanturit   moottorin- ja vaihteistonohjaus

 älykäs ohjaustehostin  ABS-jarrut 

 sähköinen käsijarru  ajonhallintajärjestelmä 

 etäisyystutka   peruutustutka 

 kaistavahti   kompassi 

Tärkeitä edellytyksiä autonomiselle ajamiselle ovat yhteisten tiedonvaihtoprotokollien 

lisäksi dynaaminen ja staattinen kolmiulotteinen karttapohja. Langattomasti siirrettävän 

tietomäärän minimoimiseksi on tarpeen optimoida lähetettävä tieto mahdollisimman 

valmiiksi auton tietojärjestelmässä hyödyntämällä muistia ja laskentatehoa, sekä 

pitämällä autossa tallennettuna mahdollisesti relevanttia tietoa, esimerkiksi staattisia 

karttapohjia. 
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5.2 Organisointi 

Kuvassa 9 on esitetty älykkään tieliikenteen ja autotelematiikan osapuolien välinen 

tietoliikenne. Nuoli kahden samaan toimintoon tai palveluun osallistuvan välillä 

merkitsee osapuolten tekevän yhteistyötä sen tuottamisessa. 

 

 

Kuva 9: Älykkään tieliikenteen ja autotelematiikan toimijaverkko 

5.3 Tietoturva 

Yhdistettyjen autojen yleistymistä seuraava uusi haaste on tietoturva, joka voidaan jakaa 

yksityisyydensuojaan, turvallisuuskysymyksiin ja ajoperusteisten maksujen 

luotettavuuteen palveluntarjoajalle.  

Ulkopuolisten tarjoamiin palveluihin ja toimintoihin tarvittava data voidaan lähettää 

anonyyminä. Yksityisyydensuojan säilyttämiseksi sijaintitietoja koskevaa lainsäädäntöä 

on kuitenkin tarkennettava. Turvallisuuden takaamiseksi ajoneuvon kriittiset järjestelmät 
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on joko pidettävä eristettynä (tilanne nyt) tai vähintään suojattava palomuurilla. 

Nykyisellään ajoneuvovalmistajat sallivat vain seurattavan CAN -väylän tietoliikennettä 

ja OBD -porttiin ei sallita asennettavan ajon ajaksi mitään. 

Ajoperusteisissa maksuissa suurin haaste palveluntarjoajille olisi varmistua auton 

lähettämän datan oikeellisuudesta; Autoilijalla olisi luonnollisesti houkutus huijata 

järjestelmiä rahan säästämiseksi. Teknisesti olisi mahdollista kerätä esimerkiksi 

ajomatkadata kahdella eri tavalla ja verrata näitä toisiinsa, jolloin paljastuisi esimerkiksi 

GPS -signaalin tahallinen estäminen.  

Voidaan kuitenkin olettaa kehityksen muodostuvan Internet -virustorjunnan kaltaiseksi 

loputtomaksi kilpajuoksuksi tietoturvayritysten ja haittaohjelmakoodaajien välillä. Sen 

vuoksi yksi julkisen vallan keräämä ajoperusteinen maksu, tievero, voisi muuttaa 

asetelmaa ratkaisevasti; Tällöin virkavallankin olisi osallistuttava järjestelmien oikean 

käytön valvontaan. Yhdistetyn auton tulisi esimerkiksi ylläpitää julkista sekä virkavallalle 

näkyvää Internet -profiilia. 

5.4 Alan toimijoiden haastattelut 

5.4.1 Ilkka Leppänen, Aplicom, tuotantojohtaja 

Myymme pääosin yrityksille kalustonhallintapalveluita, joista osassa käytetään CAN -

väylästä kerättäviä ajomatka- ja vikadiagnostiikkatietoja. 

Autonvalmistajien ja saman valmistajan eri mallien CAN -väyläprotokollat poikkeavat 

toisistaan. Voidaan sanoa valmistajien väyläprotokollien muistuttavan toisiaan 

maanosittain. Valmistajat eivät mielellään jakele ulkopuolisille tietoja käyttämistään 

protokollista ja tunnen myös tapauksen, jossa auton väyläprotokollaa muutettiin 

takuuhuollossa. Tästä voidaan päätellä valmistajan tarkoituksella vaikeuttaneen 

ulkopuolisilta väylätietojen käyttämistä. 

Vaikka valmistajilla on käynnissä yhteistyöprojekteja liikenteenvälisen viestinnän 

standardien luomiseksi, ne voidaan kuitenkin erottaa omaksi kokonaisuudekseen; 

Huoltoihin ja korjauksiin käytettävät protokollatiedot autonvalmistajat haluavat pitää 

omana tietonaan. Autovalmistajasta riippuen osaan CAN -väylistä on fyysisesti pääsy 
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estetty. Vikadiagnostiikkatietoja pääsee yleisesti lukemaan valmistajan suosittelemalla 

koodinlukijalla. Tapauskohtaisesti jo pelkästä CAN -väylän tietoliikenteen 

seuraamisesta, mutta useimmiten siihen osallistumisesta jää jälki auton muistiin, jolloin 

takuu raukeaa. 

5.4.2 Marko Kauppinen, Oulun yliopisto, Tieto- ja sähkötekniikka, tutkija 

Tutkin sähköautojen akkuteknologiaa automallien Nissan Leaf ja Mitsubishi iMiev CAN 

-väylän tietoliikennettä seuraamalla ja siihen osallistumalla. 

Kaikkiin auton CAN -väyliin ja niissä liikkuvaan tietoon voi päästä käsiksi. Osaan 

väylistä on pääsy fyysisesti estetty kytkemällä se irti keskusporttikäytävästä (Kuva 3), 

mutta auton tietoliikennejärjestelmän tunteva henkilö voi palauttaa yhteyden toimintaan, 

jos tietää katkaistun yhteyden fyysisen sijainnin. Teimme kokeilumielessä eräästä 

sähköisellä ohjaustehostimella varustetusta autosta kauko-ohjattavan. Ajamiseen liittyvät 

järjestelmät, kuten sähköinen ohjaustehostin, oli autossa kytketty irti 

keskusporttikäytävästä, mutta pystyimme palauttamaan yhteydet käyttöön. 

5.4.3 Sampo Hietanen, ITS Finland, toiminnanjohtaja 

Olen ollut mukana VTT:n tutkimuksessa ”Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin 

tiekartta” ja käynnistämässä nykyään ranskalaisomistuksessa olevaa Mediamobile 

Nordicia. Tein diplomityöni vuonna 2004 aiheesta ”Liikkujan mobiilien palveluiden 

ansaintalogiikat”.  

Mediamobilen toimintaa käynnistäessä suurin haaste oli se, että sähköinen tieto on totuttu 

saamaan ilmaiseksi. Digitaalisesta sää- ja liikennetiedosta ei siksi saanut aikaiseksi 

tuottavaa liiketoimintaa. Vertailukohtana voi täyttää tietoliikenneverkkoja, joiden 

vikatiedoista kukaan ei maksa, vaan liiketoiminta on valmiiden ratkaisujen myymistä. 

Esitellessäni diplomityöni tuloksia huomasin, ettei tieteellisen tutkimuksen 

julkaisukriteerien rajoissa voinut esittää asianomaisille toimijoille asioita niin, että 

toimintaa tai sen kokeiluja käynnistettäisiin. Minun piti mennä hyvin konkreettiselle 

tasolle ja esittää lopulta karkeita arvioita kustannuksista ja tuottomahdollisuuksista. 

Neuvon sinua toimimaan samoin ja viemään tutkimuksesi konkreettisiksi karkeiksi 

arvioiksi yksilö- (asiakas) ja palveluntarjoajatasolle. Tutkimuksessasi on siihen 

edellytykset. 
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Autokaupassa on käynnistymässä suuri murros: Auton ostamisen ja omistamisen sijaan 

sitä aletaan myydä liikkumispalveluna, jossa auto käytön jälkeen jätetään esimerkiksi 

kadunvarteen seuraavan tarvitsijan käytettäväksi. Tästä voidaan päätellä autojen määrän 

vähenevän, niiden käyttöasteen nousevan ja siten kierron nopeutuvan. 

Liikenteenvälisen viestinnän standardeja testataan jo laajasti ITS -yhteisöissä maailmalla. 

Mielestäni Suomessa parhaat edellytykset yksityisten ja julkisten toimijoiden välisten 

kommunikointiprotokollien testaukseen olisi Oulussa, jossa on tällä hetkellä suuri 

ohjelmointitaitoinen työvoimareservi käyttämättömänä. 

5.5 Liiketoiminnan aloittaminen 

Liiketoiminnan aloittamisessa keskeinen kysymys on, halutaanko sopeutua vai myös 

vaikuttaa kehitykseen. Toiminnan kannattavuuden ja houkuttelevuuden kannalta 

tärkeintä on asennetulla laitteistolla toteutettavien palveluiden ja toimintojen kattavuus ja 

lukumäärä. Taloudellisesti suurimmiksi palveluiksi autoalalle voidaan perustella 

ajoperusteista leasingia, -huolenpitosopimusta, teknistä etäseurantaa ja vakuutuksia. 

Palvelut ja toiminnot voidaan näin jaotella ydinpalveluihin ja tukitoimintoihin (Taulukko 

11). 

Taulukko 11: Autotelematiikan ydinpalvelut ja tukitoiminnot 

Ydinpalvelut Tukitoiminnot 

 tekninen etäseuranta 

 ajoperusteinen leasing 

 tekninen etähallinta 

 ajoperusteinen huolenpitosopimus 

 varkausvakuutus 

 kasko- ja liikennevakuutus 

 etätarkkailu  

 media  

 Ecall  

 etäkäyttö 

 säätömuisti 

 tietieto 

 liikennetieto 

 tievero 
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5.5.1 Vaativuusvertailu 

Mahdollisten toimintojen ja palvelujen vaativuutta arvioidaan huomioimalla tekniset 

vaatimukset, tietoturva ja organisointi. Palveluiden ja toimintojen vaativuuspisteet ovat 

kolmien osapisteiden summa (Taulukko 12). Osapisteet on annettu palvelu- ja 

toimintokohtaisesti väliltä 0 - 5 teknisistä vaatimuksista, tietoturvasta ja organisoinnista 

nollan pisteen tarkoittaessa ei lainkaan ja viiden hyvin vaativaa. 

Teknisissä vaatimuksissa on huomioitu siirrettävä tietomäärä ja sen edellyttämät 

yhteystekniikat, tarve CAN -väylän tietoliikenteen seuraamiselle ja siihen 

osallistumiselle, sekä tarve SIM -kortille ja omalle puhelinliittymälle autossa. 

Tietoturvaan kuuluvat yksityisyydensuoja, turvallisuuskysymykset ja datan oikeellisuus. 

Organisoinnissa on huomioitu palvelussa tai toiminnossa tarvittavien osapuolten määrä 

ja tyyppi (julkinen, yksityinen, muu tienkäyttäjä).  

 

Taulukko 12: Telematiikkapalvelut ja -toiminnot helpoimmasta vaativimpaan. 

Palvelu tai toiminto Tekniset vaat. Tietoturva Organisointi ∑ 

etätarkkailu 1 2 1 4 

media 2 1 1 4 

Ecall 3 2 0 5 

etäkäyttö 3 3 1 7 

säätömuisti 3 3 1 7 

tekninen etäseuranta 3 2 2 7 

liikennetieto 3 2 4 9 

ajoper. leasing 2 5 3 10 

tekninen etähallinta 5 3 2 10 

tietieto 4 2 4 10 

ajoper. huolenpitosopimus 4 5 2 11 

varkausvakuutus 3 5 3 11 

tievero 2 5 4 11 

kasko- ja liikennevakuutus 5 5 3 13 
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5.5.2 Toimintamallit 

Asiakkaille tarjottavat palvelut voidaan jaotella veloitustavan mukaan. Tukitoiminnoista 

perittäneen vain kertakorvaus käyttöönoton yhteydessä, sillä ne eivät toimiakseen tarvitse 

yhteydenpitoa yksityiseen palveluntarjoajaan. Yksinkertaisimmillaan asiakas ostaisi 

OBD -väylään asennettavan autolaitteen ja lataisi niiden käyttöön tarvittavat sovellukset 

älypuhelimeensa Internet -markkinapaikalta. 

Korjaamopalveluista tekninen etäseuranta voidaan toteuttaa joko jatkuvalla, 

säännöllisellä tai vikatilanteissa tehtävällä tiedonvaihdolla auton ja korjaamon välillä. 

Tekninen etähallinta vaatii valtuudet osallistua CAN -väylän tietoliikenteeseen ja muuttaa 

auton ohjelmistoa. Puheluyhteyttä tarvittaisiin asiakkaan tai korjaamon huomatessa 

autossa toimintahäiriön. Palveluiden veloittamisessa on huomioitava niiden päivystys-

hälytys-luonne, joten veloitus voisi olla yhdistelmä kuukausi-, kilometri- ja 

palvelumaksuja. 

Tällä hetkellä tie- ja liikennetietoja julkaistaan internetissä ja lähetetään 

autonavigaattoreihin radioteitse (RDS-TMC). Jatkossa tiedoista tulee kattavampia ja 

yhdistetyt autot jakavat niitä toisilleen, jolloin tarvitaan nopeita langattomia tekniikoita. 

Toiminnot eivät tarvitse yhteyttä yksityiseen palveluntarjoajaan, joten ne veloitetaan joko 

hankinnan yhteydessä tai tarjotaan kaupanpäällisenä asiakkaan aloittaessa jonkin 

maksullisen palvelun.  

Ajoperusteisten maksujen ongelman muodostaa tiedon aitous, aiheuttaen niille viisi 

pistettä tietoturvan vaativuudessa. Veloitus voidaan toteuttaa lähes reaaliaikaisena, mutta 

asiakas on pidettävä tästä jatkuvasti ajan tasalla. Ajon kustannuksiin vaikuttavien 

tekijöiden tulee olla tarkasteltavissa esimerkiksi auton monitoiminäytöltä. Tie- ja 

liikennetietojen levitys ja käyttö palvelevat koko liikennejärjestelmän etua.  

5.5.3 Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset 

Autoissa tarvitaan laitteistoa, joka muuntaa langalla kulkevan tiedon ilmaan ja 

päinvastoin. Palveluille ja toiminnoille suositellut langattomat yhteystekniikat on lueteltu 

Taulukko 10. Lisäksi tarvitaan ohjelmistot ja niiden testausta autolaitteisiin, 

älypuhelimiin ja asiakaspalvelupäätteisiin. Erityishuomio ohjelmoinnissa tulee kiinnittää 

rajapintojen ylitykseen lukuisten laitemerkkien ja ohjelmistojen kommunikoidessa 

keskenään. 
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Automerkkien toisistaan poikkeavat väyläkommunikointiprotokollat ovat haaste. Jos 

näitä ei saada selville valmistajien edustajilta kyselemällä, jää vaihtoehdoksi selvittää ne 

väylien tietoliikennettä seuraamalla; Esimerkiksi keskuslukituksen toimintakoodit 

selviäisivät lukitusta käyttämällä ja väylän tietoliikennettä seuraamalla. Koodien 

toimivuus tulee testata automalleittain. 

5.5.4 Tukitoiminnot 

Lähdettäessä toteuttamaan toimintoja ja palveluja helpoimmasta vaativimpaan aloitetaan 

etätarkkailusta, joka kevyimmillään tarvitsee toimiakseen WLAN- tai Bluetooth -

yhteydellisen ajoneuvolaitteen ja älypuhelinsovelluksen. Ilman auton omaa SIM -korttia 

tietoja ei etäladattaisi reaaliaikaisina, vaan ne tallentuisivat älypuhelimeen sen ollessa 

autossa. Toiminnon vaatima kaistanleveys on pieni. 

Etäkäytön ja säätömuistin ongelmana uusissa autoissa on takuun raukeaminen CAN -

väylän tietoliikenteeseen puututtaessa. Toimiakseen ne tarvitsevat autoon SIM -kortin, 

mobiilidatayhteyden ja ovat tietoturvan suhteen etätarkkailua kriittisempiä. Jos autossa 

on SIM -kortti ja mobiilidatayhteys, kannattaa sitä käyttää myös mediatoimintoihin, jotka 

toteutettaneen yhteistyössä automedialaitevalmistajien kanssa. Ajoturvallisuuden 

kannalta paras tapa telematiikkatoimintojenkin käyttöön olisi autoradion paikalle 

asennettavan kosketusnäytöllisen laitteen kautta. Yhteystekniikaksi mediatoiminnot 

edellyttävät UMTS:ia. 

Ecall -toiminnossa on tärkeää varmistua kolaritilanteesta. Tämä voidaan tehdä joko 

erillisellä kiihtyvyysanturilla, tai ajoneuvolaite voi tunnistaa jonkin kolariturvalaitteen 

laukeamiskoodin auton kenttäväylästä. Tulee lisäksi selvittää, käytetäänkö toiminnossa 

autoon asennettua erillistä uinuvaa SIM -korttia vai esimerkiksi käyttäjän älypuhelinta. 

Puhelun äänikanavan kautta tapahtuva kolaritietojen lähetys hätäkeskukseen on 

toteutettavissa ohjelmallisesti. 

5.5.5 Autohuollon palvelut ja kustannukset 

Tekninen etäseuranta voidaan aloittaa kevyellä etädiagnostiikalla, eli välittämällä 

kenttäväylästä poimitut vikakoodit korjaamolle. Palvelu ei edellytä autossa omaa SIM -

korttia ja vikakoodin sisältämä datamäärä on hyvin pieni. Vian määrittely pelkän koodin 

perusteella voi kuitenkin olla vaikeaa myös automallin tuntevalle ammattilaiselle ja työ 
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helpottuu, mitä enemmän tietoa autosta saadaan. Palvelua tulee siksi testata laajasti 

automalleittain. 

Vakuutuspalveluihin tarvitaan yhteistyötä autokorjaamojen ja vakuutusyhtiöiden kesken. 

Ajon hinnoittelussa on käytettävä riskianalyysien ja tilastojen lisäksi kustannustietoja 

kolarikorjauksista ja ihmisvahingoista automalleittain. Näiden järkevään yhdistämiseen 

tarvittaneen matemaattisia työkaluja. Autohuollon tarjoamien palvelujen kustannukset 

voidaan jakaa kuukausikohtaisiin, automallikohtaisiin ja perustamisen yhteydessä 

tuleviin. 

Autohuollon ydinpalvelut:   Tekninen etäseuranta 

 (Taulukko 11) Tekninen etähallinta  

   Ajoperusteinen huolenpitosopimus 

Taulukko 13: Suuntaa-antavat palveluntarjoajan kertakustannukset ennen palveluiden 

aloittamista 

Asiakaspalvelupäätteiden ohjelma 100 h 50 €/h 5000 € 

Google Android -sovellus 100 h 50 €/h 5000 € 

Apple iOs -sovellus 100 h 50 €/h 5000 € 

Windows Phone -sovellus 100 h 50 €/h 5000 € 

Automallikohtainen CAN -protokolla (50 yleisintä 

automallia) 

50 * 20 h 50 €/h 50000 € 

yhteensä   70000 € 

 

Palveluntarjoajan kuukausittaiset kulut:    

 24 h päivystys: 24 h * 30 * 30 €/h  21600 €/kk 
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Asiakaskohtainen kertakulu:   

 Ajoneuvolaite   200 € 

Asiakaskohtaiset kuukausittaiset kulut:   

 Dataliittymä (Elisa 3G)   14,90 €/kk 

5.5.6 Autokaupan jatkotoimenpiteet 

Autojen maahantuojien on tarkkailtava edustamiensa merkkien 

telematiikkapalveluntarjontaa suuremmilla markkinoilla ja tarjouduttava 

mahdollisuuksiensa rajoissa järjestämään vastaavat palvelut Suomessa. Luultavasti 

ainakin 24h -päivystyspalveluja kannattaa ostaa alihankintana ja yhdistellä automerkkien 

kesken. Lisäksi tulee tarkkailla Euroopassa toimivia autonvalmistajien ja julkisten 

toimijoiden välisiä yhteistyöhankkeita, joissa etsitään yhteisiä 

liikennekommunikointistandardeja (esimerkiksi C2C-CC). Kun standardeja aletaan 

julkaista, kannattaa Suomessakin aloittaa niiden testaaminen käytännössä. 

5.5.7 Tekijän näkemykset 

Yksi tapa ratkaista erilaisten väyläkommunikointiprotokollien ja niiden salaamisen 

haasteet on selvittää ne mallikohtaisesti auton laitteita käyttämällä ja väylien 

tietoliikennettä seuraamalla. Tämä vaatisi kuitenkin resursseja. Laitteita, ohjelmistoja ja 

palveluja suunnitellessa tulee alusta asti huomioida ylöspäin yhteensopivuus 

vaativampiin palveluihin ja toimintoihin (Taulukko 12) sekä rajapintojen ylitys muiden 

laitteisto-, ohjelmisto- ja autonvalmistajien tuotteisiin ja palveluihin. Palveluiden 

tarjoaminen autojen takuuaikana valmistajien järjestelmissä tulee tehdä yhteistyössä 

valmistajien kanssa, mutta niiden toimintaperiaatteet on esitetty tässä tutkimuksessa. 

Autoilun kustannusrakenteen muuttuminen telematiikan myötä osto- ja 

omistuspainotteisesta käyttöpainotteiseksi voidaan ensi alkuun nähdä tappiona autoalalle 

autojen kokonaismäärän vähetessä. On kuitenkin huomattava auton käyttökynnyksen 

laskevan sen myötä, mitä harvempaan paperiin käyttäjän on laitettava nimensä. Jos ovelta 

ovelle voisi liikkua autolainaa ottamatta ja auton seisottamisesta maksamatta, voidaan 

olettaa autojen kokonaisajomäärän kasvavan. Oletetaan henkilöauton tyypillisen 

vuosiajomäärän olevan 20 000 km ja teoreettisen maksimiajomäärän olevan: 

365 x 24 h x 50 km/h = 438 000 km 
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Kyseinen auto seisoo yli 90 % ajastaan käyttämättömänä, vaikka oletettaisiin 

liikennöitävän vain valoisaan aikaan. Käyttökynnyksen madaltamisen ja yhteiskäytön 

myötä oletetaan suositun telematiikalla käytettävän automallin olevan käytössä 8 tuntia 

ja liikkuvan 400 km vuorokaudessa, jolloin vuosiajomatka on 146 000 km. Jos automallin 

kuvan 8 mukainen kustannusoptimi olisi esimerkiksi 300 000 km, olisi auton 

kokonaiskäyttöaika 2 vuotta. 

Tässä tutkimuksessa ennustetun kehityksen lähtiessä käyntiin autoalan tulee huomioida 

kaksi olennaista asiaa: Käytettyjen autojen markkinat tulvivat ja kustannuskilpailu 

telematiikkakäyttöisten autojen välillä käydään kuvassa 8 esitetyn 

elinkaarikustannusmallin avulla määritetyllä kilometrihinnalla. Tällöin voidaan ajatella 

olennaisiksi asioiksi lasketun kilometrihinnan paikkansapitävyyden ja tarkkuuden, joten 

kustannustietojen kerääminen ja koostaminen kannattaa aloittaa heti. 
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