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Ajoautomaation eri tasot…

Kuski hoitaa kaiken ”Jalat irti”

”Kädet irti, skarppina” ”Kädet irti, kirja esiin”

”Aivot narikkaan”,
kuskista matkustajaksi



…kuljettajan ja järjestelmän eri vastuut…

Kaavio: SAE, tiedote

https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles


…Operational Design Domain (ODD) eli
suunniteltu toimintaympäristö…

Lähde: Tom Alkim, RWS
28.3.2018

Hallinnan
siirto

Lähde: ALVAR-selvitys (2019, Kulmala et al.)



…ja eri sovellukset!



Missä mennään?

Kaavio: Navigant Research (Sam Abuelsamid) via Forbes

https://www.navigantresearch.com/reports/navigant-research-leaderboard-automated-driving-vehicles
https://www.forbes.com/sites/samabuelsamid/2019/03/14/picking-and-ranking-leaders-in-the-automated-driving-sector/#222a34df69aa


Missä mennään?

Kuva: Dllu, CC BY-SA 4.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dllu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0






Missä mennään?

1 poiskytkeytyminen /
18 000 km



Missä mennään?



Missä mennään?

” Autonomy will always have some constraints.

It’s really, really hard.
You don't know what you don't know until

you're actually in there and trying to do things. “

- John Krafcik, CEO, Waymo
11/2018

” We overestimated the arrival of autonomous vehicles.

Its applications will be narrow, what we call

geo-fenced, because the problem is so complex.           “

- Jim Hackett, CEO, Ford
4/2019

” It’s a very complicated problem and one of

the more complicated engineering problems,
if not the most complicated engineering

problem we’re trying to solve right now.   “

- Chris Urmson, CEO, Aurora
23.4.2019



Mitä ihmiset ajattelevat?

Kuva: Mikä automaattiajamisessa huolestuttaa, kuljettajat
(Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 2/2019, linkki)

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Kuinka_turvallisia_automaattiautojen_Traficom_2_2019.pdf


Raportti: Sohjoa Baltic European Legal Implementation Roadmap

https://www.ikem.de/wp-content/uploads/2019/04/20190401_Sohjoa_Legal_Report.pdf


Kuva: Matti Kutila, VTT

Kuva: Harri Kaartinen, MML, linkki

Talviolosuhteissa testaamista…

Kuva: Teknologian tutkimuskeskus VTT

https://pbs.twimg.com/media/D3TB0GkW4AISrNS.jpg:large


Kuva: Milla Åman / Oscar Nissin

Urbaaneja
”sukkuloita”…

Kuva: Eetu Rutanen, @AutomatedbusFI

https://twitter.com/AutomatedbusFI/status/1121083740883750912
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Letka-ajokokeiluja suunnitteilla…





Moottoritiellä ilman kuljettajaa liikkuvat rekat

Kuorman siirto kääntöpaikalla

Rajoitettu toimintaympäristö (ODD)



Ongelmallisia tilanteita, revisited

Lähde: Mercedes-Benz, 2016



ODD käytännössä – tason 2 kaista-avustin



Päätöksenteko voi olla vaikeaa hyvässäkin kelissä
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Oliko se pyöräilijä?

• Hankalan muotoinen tunnistettavaksi

• Laatikkomaiset muodot helpompia

• Reput ja laukut lisäävät hankaluutta

• Reitin ennustaminen myös vaikeaa

• Yksi parhaista algoritmeista (Deep3DBox) 
tunnistaa 74% pyöristä testikuvissa, 59% 
oikean asennon/suunnan

Photo: Jeff Gulden, FHWA

Lähde: https://insideevs.com/tesla-autopilot-threat-cyclists/

https://insideevs.com/tesla-autopilot-threat-cyclists/


ODD kyytipalvelulle, case Lyft

• Tiedä missä ajat

• Matala ajonopeus

• Ei pyöräkaistoja

• Ei hankalia risteyksiä

 kyytipalvelun ODD

Kuvat: Nadeem Sheikh, Lyft (pdf)

http://auvsilink.org/AVS2018/Plenary/0930-0945_Tue_Nadeem_Sheikh.pdf


Miten homma etenee?

Kuva: Eri automaatiosovellusten markkinoille tuleminen, henkilöautot (ERTRAC, 2019, linkki) 

https://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id57/ERTRAC-CAD-Roadmap-2019.pdf


Miten homma etenee?

Kuva: Moottoritiepilotin osuus Suomessa myydyistä uusista autoista, arvio
(ALVAR-selvitys, Kulmala et al., 2019, linkki) 

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/EU_EIP_Impact_of_Automated_Transport_Finland_Traficom_6_2019.pdf


Kiitos!
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