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• Suljettu ajoneuvojen talvitestausrataympäristö (1.7 km päärata + 11 km muuta
testitiestöä), jossa 5G-testiverkko, tarkka tiesääinformaatio testirataolosuhteisiin
sekä ITS-kommunikaatioympäristö

• Operatiivinen raskaan liikenteen ajoneuvo-fleet älykkäiden tiesääpalveluiden
havaintoverkostona sekä palveluiden testiympäristönä

• Interaktiivinen tutkimustiesääasema

• Kaikki yleisimmät älyliikenteen kommunikaatiojärjestelmät käytettävissä; 
3G/4G/5G, ITS-G5 (IEEE 802.11p/WAVE), Wi-Fi (IEEE 802.11g/n)

• Operatiivinen säätutka & valtakunnallinen tutkaverkosto

• http://sod5g.fmi.fi

Älykkään liikenteen testi- ja 

kehitysympäristö Sodankylässä

http://sod5g.fmi.fi/


• 5G-verkko ja palvelun kehitys

• ITS-G5, Vehicle-to-vehicle ja vehicle-to-Infrastructure kommunikaatio V2X

• Hybridi 5G ja ITS-G5 (V2X)

• Älykkäät liikennepalvelut, lähihetkiennustaminen

• Tarkat ja räätälöidyt tietääpalvelut testiradalle

• Konenäkö ja koneoppiminen (lumiset liikennemerkit ja näkyvyys kuva-
aineistosta)

• Miehittämättömien ajoneuvojen testaus

• Sääpalvelut automaattiajamisen tarpeisiin

• Automaattinen miniatyyriajoneuvo (tie)sääpalvelujen käyttäjänä

• Pilottiympäristö arktisten ajo-olosuhteiden ja palveluiden testaamiseen

• Älykäs liikennepalvelujen testiympäristö Suomen liikenneviranomaisille

Älykkään liikenteen ja tiesään

tutkimuksia ja palveluita



Suomen säätutkaverkko

Korkearesoluutioiset sade-ennusteet 0-3(-6) h • 10 kaksoispolarisaatio-

tutkaa

• Mittaukset 5 minuutin

välein, resoluutio 1 km

• Tunnistaa myös sateen 

olomuodon



Palvelut automaattiajamisen 

tarpeisiin

• Sää/tiesäävaroitukset

• Liikenteeseen liittyvät varoitukset ja ilmoitukset

• Tiesääennusteet

5G, ITS-G5 tai hybridi



Koneoppiminen ja 

konenäkö 

tiesääpalveluissa

• Tunnistaa lumiset liikennemerkit

 Määrittää, mikäli puhdistus tarpeen

• Tunnistaa heikentynyt ajonäkyvyys (lumisade, tuiskulumi, pöllyävä lumi)

 Varoitukset heikentyneestä näkyvyydestä ja syy heikentyneelle 
näkyvyydelle
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• Tiesääasema + Service hotspot

• Perustiesäämittaukset

• Ilman lämpötila, tien lämpötila, tuuli, kosteus

• Erikoismittaukset

• Näkyvyys (Vaisala PWD-22), lumituisku
tiealueella (2x PWD-22)

• Roudan syvyys (Stevens Hydra Probe II), 
0-300 cm, LIST (0-300cm)

• Tiesääkamera infrapuna-alueella

• Optinen kitkamittaus, lämpötila

• Liikenteen laskenta, lumipeitteen paksuus

• Tukimittaukset ympäristössä

• Distrometri, säätutka, lumensyvyysmittaukset

• Tietoliikenne

• Datayhteys IL:n järjestelmiin 3G/Wi-Fi

• Ajoneuvojen kanssa Wi-Fi/ IEEE 802.11p

http://sodrws.fmi.fi

Interaktiivinen 

tutkimustiesääasema

http://sodrws.fmi.fi/


• AA3D - Interreg Nord Arctic Airborne 3D

• EMAL- ERDF (European regional Development Fund) Energy-
efficient methods in arctic traffic

• VED – ERDF Low-carbon, energy-efficient drones

Uudet projektit



Arctic Airborne 3D

• Autonomiset drone-avusteiset palvelut
• Ratkaisuja arktisiin palveluihin ja haasteisiin droneja hyödyntämällä

• FMI:n tehtävät
• Drone-avusteiset tiesääpalvelut

• Drone-avusteiset havainnoinnit kryosfäärin havainnointiin

• Tiesääpalvelut projektin muille partnereille (LTU)



Energy-efficient methods in 

Arctic traffic - EMAL

• Testiradan monitorointi automatisoidulla dronella 5G:tä hyödyntäen

• Tienvarsi-infrastruktuurin monitorointi (kunnossapitotarpeet jne.) 

• Testiradan poikkeavuuksien monitorointi (onnettomuudet, eläimet, lumi, jää)

• 5G-testiverkko, jota on täydennetty drone-pohjaisella tukiasemalla

• Testiradan monitorointi miniatyyriajoneuvolla

• Automaattiajoneuvo kelin havainnointiin (lumi, jää, kitka)

• Automaattinen ajoneuvo, joka toimittaa seurantatiedot infralle

• Ajon säätäminen älykkäiden tiesääpalveluiden perusteella

• Energiatehokas testiradan instrumentointi
• Älykäs tienvarsi-instrumentointi (interaktiiviset liikennemerkit, liikennevalot jne

• Matkapuhelinverkon optimointi

• Energiatehokas arktisten rekkojen seuranta ja tiedonkeruu
• Älykäs arktisten rekkojen seuranta ja kaluston optimointi

• Uudet anturit ja niistä saatavan hyödyn arviointi



VED – Low-carbon, energy-efficient drones

• Drone-avusteinen tiesäähavainnointi

•Käytettävissä olevien drone-anturien (esim. Lidar) määritteleminen

•Tarkat drone-pohjaiset havainnot (yhteistyössä tiesääaseman kanssa)

•Parannetut tiesääpalvelut drone-pohjaisella havaintotiedolla yhdistettynä muihin tietoihin

•Tutkimus uudentyyppisistä tiesäähavainnoista

• Dronet autonomiset tiesääsäähavainnontekijöinä
• Automaattiset mittausrutiinit (testirata)

• Automaattinen telakointi ja lataus (testirata)

• Pilotointi todellisissa liikenneolosuhteissa (tiesääaseman kanssa) 

• Energiatehokkaat dronet
• Energiatehokkuutta parantavien menetelmien arviointi

• Yhteistyö
• Yhteistyö muiden partnereiden kanssa Oulun yliopisto, OuluUAS, VTT ja Suomen ympäristökeskus



• Drone-avusteiset älyliikennepalvelut

• Droneilla tehty havainnointi mahdollistaa parannetut tiesääpalvelut toimiessaan 
yhteistyössä tiesääasemien kanssa

• Erilaisia/uusia palveluita liikenteen ja kelin havainnointiin

• Miniatyyriajoneuvot ja automaattiajaminen

• Kompaktimpi ja turvallisempi automaattiajoneuvojen testaus

• Mahdollistaa helpomman testauksen suuremmalla kalustomäärällä

• Helpompi testata tarkkaa paikannusta

• Talvitestirata

• Energiatehokas liikenne on tärkeä tulevaisuuden aihe

• Energiatehokkuutta parantavat liikenneinfrastruktuurit ja ajoneuvokommunikaatio. 
Testirata tarjoaa hyvät mahdollisuudet tälle.

• Ajoneuvokamerojen avulla testataan ja kehitetään kuvan tunnistusta

• Kommunikaatiosysteemit

• 5G ensisijainen kommunikointikanava

• ITS-G5 tarjoaa vaihtoehtoja, etenkin lyhyen kantaman kriittisessä viestinnässä

• ITS-G5: n käyttöönotto etenee, uusi VW Golf varustettu V2X:llä

• Hybridiyhteys, 4G / 5G ITS-G5-lisäyksellä lyhyen kantaman viestintään. Vertaileva 
testaus.

• IoT tienvarsilla, jalankulkijat ja ajoneuvot, tulevaisuuden aihe

Tulevaisuuden visiota
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