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Keskustelevien ajoneuvojen 
pilottiprojekti NordicWay, Coop

NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop, alkaa 
Suomessa toukokuussa 2016. 

NordicWay, Coop -pilotin toteuttavat HERE, Liikennevirasto ja 
Trafi. 

Kokeilussa autoilijat välittävät matkapuhelinverkkoa käyttäen 
toisilleen nopeasti ja tarkalla sijainnilla tietoa 
liikenneturvallisuutta heikentävistä tekijöistä, kuten esteistä 
tiellä, sääolosuhteista ja onnettomuuksista. Kokeilualueena 
on valtatie 1 (E18) Helsinki–Turku mukaan lukien Kehä I ja 
Kehä III -tiet. 

Kokeiluun voi osallistua rekisteröitymällä palveluun ja 
lataamalla mobiilisovelluksen Android-laitteeseen. 

Lisätietoja: tästä
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1. Liittyminen pilottiin

SÄHKÖPOSTIKUTSU JA REKISTERÖITYMINEN
Vastaanotettuasi sähköpostiviestinä kutsun käyttäjäksi rekisteröidy 
annettujen ohjeiden mukaisesti käyttäjäksi Android-laitteellasi ja 
laitteesi Google-tiliin yhdistetyllä sähköpostiosoitteella (=puhelimen 
Gmail-tilin osoite).

Rekisteröityessä antamaasi sähköpostiosoitetta käytetään pilotin 
aikana tiedottamiseen ja muihin pilotin aikaisiin yhteydenottoihin, 
mm. käyttäjätutkimukseen.  

@
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2. Palvelun alkuvalmistelut ja käynnistäminen

ALKUVALMISTELUT
Huolehdi, että autossasi on laitettasi varten kiinteä laiteteline.

HUOM!  Muista liikenneturvallisuus eli aseta laite kiinteään telineeseen ja 
käynnistä palvelu, ennen kuin lähdet ajamaan!  

PALVELUN KÄYNNISTÄMINEN
Käynnistä palvelu laitteen DTI-palveluikonista.

Kirjaudu sisään palveluun tunnuksillasi.

Aloita palvelun käyttö. 

On suositeltavaa jättää palvelu taustalle päälle, jotta saat palvelun 
liikenneturvallisuustiedotteet ajon aikana. Jos kirjaudut ulos, 
tulee sinun kirjautua uudelleen seuraavalla kerralla palvelua käyttäessäsi.



3. Liikenneturvallisuustiedotteiden VASTAANOTTO

Palvelu varoittaa sinua liikenneturvallisuuteen vaikuttavista, muiden 
palvelukäyttäjien ilmoittamista havainnoista.

Liikenneturvallisuustiedotteet ilmaistaan karttakäyttöliittymässä 
symboleilla sekä lähestyessäsi varoituksen vaikutusaluetta varoitusäänellä 
ja tiedotteen tietoruudulla.

Kun olet huomannut tiedotteen, voit sulkea sen koskettamalla näyttöä 
tietoruudun ulkopuolisesta kohdasta tai voit odottaa, jolloin tiedote 
sulkeutuu itsenäisesti. 

HUOM! Jos sinulla ei ole erityistä syytä sulkea tiedotetta, 
suosittelemme, että annat tiedotteen poistua itsenäisesti näkyvistä! 
Näin palvelun käyttö on turvallisempaa. 

Tiedotteita lähettää muiden liikkujien lisäksi mm. Liikenneviraston 
liikennekeskus.



4. Liikenneturvallisuustiedotteiden ILMOITTAMINEN

Palvelun avulla voit välittää toisille havaintojasi liikenneturvallisuuteen vaikuttavista 
olosuhteista. Havainnot välitetään palvelun muille käyttäjille sekä Liikenneviraston 
liikennekeskukseen.

Liikenneturvallisuusilmoitus tehdään painamalla karttakäyttöliittymän oikean 
alakulman  + -symbolia sekä ilmoittamalla sen jälkeen, millaisen havainnon teit. 

Ilmoituksia voi tehdä seuraavista havainnoista:
• ESTE – liikennettä vaarantava esine tai eläin tiellä 
• HUONO NÄKYVYYS – liikennettä vaarantava äkillinen näkyvyyden huonontuminen
• ONNETTOMUUS - liikenneonnettomuus, jossa ei vielä ole viranomaisia läsnä

Kun olet tehnyt ilmoituksen, palvelu kertoo ilmoituksen vastaanottamisesta ja voit 
jatkaa palvelun käyttöä. 

HUOM! Tee ilmoitus vasta, kun voit sen tehdä ilman, että vaarannat itsesi tai 
muiden liikkujien liikenneturvallisuutta. 



4. Liikenneturvallisuustiedotteiden ILMOITTAMINEN, esimerkit

ESTE – liikennettä vaarantava esine tai eläin tiellä 

HUONO NÄKYVYYS – liikennettä vaarantava äkillinen näkyvyyden huonontuminen

V Havaitset ajoradalla 
esimerkiksi kuormasta 
pudonneen tiiliskiven 
tai tiealueella hirven.

Havaitset pientareella 
kuolleen linnun tai 
hirviaidan ulkopuolella 
hirven.

X

V Havaitset erityisen 
heikon näkyvyyden, 
jolloin esimerkiksi 
edellä ajavan ajovalot 
eivät näy kunnolla.

Havaitset sumua, joka ei 
merkittävästi haittaa muiden 
liikkujien havaisemista tai ajat 
normaaleissa olosuhteissa 
pimeään aikaan.

X



4. Liikenneturvallisuustiedotteiden ILMOITTAMINEN, esimerkit

ONNETTOMUUS - liikenneonnettomuus, jossa ei vielä ole viranomaisia läsnä

V Havaitset tapahtuneen 
onnettomuuden, joka 
häiritsee muuta 
liikennettä. 

Havaitset aiemmin tapahtuneen 
onnettomuuden, joka ei enää 
haittaa liikennettä (esim. 
onnettomuusajoneuvo siirretty 
ajoradan sivuun).

X



5. Muu liikennetieto ja tiedotteiden tunnistaminen

MUU LIIKENNETIETO
Palvelu välittää käyttäjille lisäksi liikenteen sujuvuustietoa (karttapohjassa tien 
reunaviivan väri: vihreä = sujuva, keltainen = jonoutunut, punainen = 
ruuhkaantunut) sekä Liikenneviraston ja joidenkin kaupunkien tuottamat 
liikennetiedotteet.

TIEDOTTEIDEN TUNNISTAMINEN
Tiedotteet tunnistat seuraavasti:
Symboli + oranssi kulma = liikenneviraston tai kaupunkien tuottama tiedote
Symboli = yhden tai useamman käyttäjän autoilijan ilmoittama havainto



6. Muuta huomioitavaa palvelun käytössä

PALVELUN ALUE
Palvelu toimii pilottivaiheessa vain kokeilualueella valtatie 1 (E18) Helsinki–Turku mukaan lukien Kehä I ja Kehä III 
-tiet. 

NAVIGOINTI KARTALLA
Näyttöä voi zoomata sormin. Zoomauksen jälkeen kartta ei enää liiku. Takaisin oman sijainnin mukaan 
päivittyvään karttaan päästään painamalla alanurkan oma sijainti -symbolia. Jos sijaintitieto puuttuu laitteelta 
kokonaan, ko. symboli on väriltään musta.

JO ILMOITETUT HAVAINNOT
Vaikka palveluun olisi jo ilmoitettu häiriöstä, jonka itse havaitset, on käyttäjän hyvä vahvistaa häiriö omalla 
havainnolla. 

KÄYTTÄJÄTUTKIMUS
Kokeilun aikana käyttäjille tehdään käyttäjätutkimus, jonka tekee VTT Oy. Tutkimus tehdään sähköpostitse. 
Kyselyt ovat tärkeä osa kokeilua ja toivomme niihin vastauksia kaikilta testihenkilöiltä.

VIRRANKÄYTTÖ
Laite on hyvä pitää laturissa palvelua käytettäessä. 



7. Muista liikenneturvallisuus

Palvelu on kehitetty noudattaen liikenneinformaatiopalveluiden kansainvälisiä ohjeistuksia. 

Liikenteessä liikkujien tulee aina huolehtia omasta ja kanssaliikkujien 
liikenneturvallisuudesta!

Tutustu lisäksi:

• Palvelun käyttöä koskevat ”Usein kysytyt kysymykset” täällä.

• Palvelun käytön ohjeistamiseksi on lisäksi video täällä.

• Palvelun yksityisyydensuojatiedot täällä. 

https://dtiuserportal.ext.here.com/help/faq/fi
http://www.infotripla.fi/coop/youtube
https://dtiuserportal.ext.here.com/legal/privacy/fi
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