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Projektin tavoitteena on kartoittaa 

raskaan liikenteen semiautonomisen

letka-ajamisen mahdollisuuksia, 

edellytyksiä ja vaikutuksia Suomessa 

Raskaan liikenteen semiautonomista

letka-ajamista tarkastellaan teknologian, 

infran, kuljettajan ja muun liikenteen sekä 

ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta. 

Kuva 1. Kolmen rekan letkajono 29.3.2019 

Oulun kohdalla päämääränä Muonio.
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Projektikokemuksia 
ja havaintoja –
Teknologia
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Raskaan liikenteen ajamista 

tukeva teknologia kehittyy 

asteittain ja on jakautumassa 

kahteen kehitysalueeseen: 

1. Kuljettajaa avustavat 

järjestelmät ja 

2. Autonomiset ratkaisut

Kuva 4: Letka-ajamista tukevan teknologian vaiheistus.

Lähde: Bergstand, C. (2019). BerERF2019 platooning Scania flyg, Scania

Peloton

Kuva 3: Automaattisen tiekäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen jaottelu (mukaillen lähdettä)

Lähde: Beiker, S. (2018) Deployment of Automated Driving, Samsung Forum, 

Samsung Strategy & Innovation Center.
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Projektikokemuksia ja havaintoja –
Infra ja ympäristötekijät
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‒ Suomalainen tiestö tukee kohtuullisen hyvin raskaan liikenteen 

semiautonomista ajamista erityisesti letkamuodostelmassa. 

Infralta ei vaadita niin paljon kuin autonomisessa ajamisessa.

‒ Semiautonominen letka-ajaminen onnistuu Suomessa kaikkina 

vuodenaikoina, tosin niistä eniten haasteita aiheuttaa talvi. 

Sääolosuhteista haasteellisimmaksi osoittautui märkä lumi/räntä, 

joka vaikeuttaa kameroiden ja tutkien toimintaa.
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Projektikokemuksia ja havaintoja –
Infra ja ympäristötekijät
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‒ Raskaan liikenteen osalta semiautonomiseen letka-ajamiseen 

pätevät edelleen fysiikan lait: Letkan kasaaminen painavilla 

yhdistelmillä on aikaa vievä prosessi (tarvitaan mm. selkeitä 

odotusalueita) ja ajoneuvojen painoerot näkyvät mäkisessä 

maastossa. Ajoneuvojen suuri massa aiheuttaa edellä mainittuja 

ilmiöitä, joita ei esiinny kevyillä ajoneuvoilla samalla tavalla.

‒ Semiautonomisten letkojen ja muun liikenteen yhteensovittaminen 

helpottuu, kun ajoneuvojen välinen kommunikaatio tehostuu ja 

yksiköiden välistä etäisyyttä on mahdollisuus lyhentää. Tällöin 

myös muun liikenteen ”cut-in” tarpeiden odotetaan vähenevän.
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Projektikokemuksia ja havaintoja –
Kuljettaja
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‒ Semiautonominen ajaminen mahdollistaa kuljettajan roolin 
muuttumisen. Teknologisempi työ houkuttelee paremmin ja 
voi auttaa työvoimapulaan. 

‒ Semiautonomisessa ajamisessa keliolosuhteiden ja 
ajotilanteiden tulkinta on edelleen subjektiivinen. Kuljettajan 
oma kokemus ja tulkinta turvallisuudesta vaihtelevat jossain 
määrin. Kun yksi kuljettaja kokee ajotilanteen normaalina, voi 
toinen kokea sen poikkeavana ja haluaisi toimia toisin kuin 
yhdessä etenevä letka. Tilanteen odotetaan tasoittuvan 
teknologian kehittymisen ja kuljettajien kokemusten 
kertymisen myötä.
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Tuloksia
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‒ Kuljettajat kokevat ajamista avustavan teknologian tulemisen positiivisena 

apuna ja näkevät kuljettajan työn profiilin muuttumisen myös positiivisena.

‒ Semiautonominen letka-ajaminen vähentää energialähteistä riippumatta 

polttoaineenkulutusta sekä päästöjä ja tuo siten säästöä. 

‒ Semiautonomiselta letka-ajamisen odotetaan lisäävän turvallisuutta. 

Kuljettajan havaintoja täydennetään sensoritiedolla.

‒ Lyhyillä ajoetäisyyksillä ajavien raskaan liikenteen letkajonojen 

rasitusvaikutus infran rakenteisiin (mm. sillat, alemman palvelutason tiet) 

vaatii lisäselvityksiä
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Tulevaisuus
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‒ Uudet teknologiasukupolvet tuovat lisää automaatiota.

‒ Multibrand ja cross border toteutuksia tullaan tarvitsemaan 

kansainvälisessä tavaraliikenteessä. Toimijoiden välisen yhteistyön 

lisääntyminen edistää teknologioiden hyödyntämistä ja 

kokonaistehokkuuden parantamista tulevaisuudessa.

‒ Tulevaisuuden globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, ajoneuvojen 

energialähteiden muuttuminen ja asiakastarpeiden muuttuminen johtavat 

uudistuviin toimintatapoihin ja liiketoimintamalleihin myös raskaan 

liikenteen toimialalla.




