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Liikenteen häiriöitä: este tiellä, heikentynyt 
näkyvyys, liikenneonnettomuus tai liukas tie



NordicWay:ssa
tutkittavana on

liikenneturvallisuuden 
kannalta kriittistä 

palvelua:

1. vaarallinen
tienkohta varoitus

2. keli ja liukas
tienkohta varoitus

3. Liikennetiedon
välittäminen

+ lisäksi kansalliset 
kehitettävät muut 
palvelut
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NordicWay on 

yhtä kuin

älykäytävä,

maata: Norja, 
Ruotsi, Suomi ja 

Tanska sekä

testikäyttäjää
Pohjoismaiden 

teillä.

1

4

2,000

NordicWay demonstroi yhteistoiminnallista 
älyliikennettä

. 

3G ja 4G/LTE

NordicWay tarjoaa tienkäyttäjille

palvelua sekä rakentaa ekosysteemiä ja 
liikennedatan arvokejua.

turvallisuutta ja 

yhteentoimivaa

matkapuhelinverkossa

NordicWay – keskustelevat

ajoneuvot
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●Suomi (koordinaatio)
•Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)
•Liikennevirasto
•Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
•HERE (+ Infotripla, Nokia, Elisa, Solita)
•Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

●Ruotsi (yhteentoimivuus)
•Ruotsin liikennevirasto
•Ericsson
•Volvo Cars and Scania

●Norja (vaikuttavuustutkimus):
• Norjan tiehallinto

•Volvo Cars

●Tanskan tiehallinto (viestintä)

Organisaatiot
www.nordicway.net

Picture: Wikimedia Common, S. Solberg J. , OEMs, Public authorities

http://www.nordicway.net/


Liikenteen häiriötiedon viestit –
ensimmäinen kehitysaste

●Suomi, yhteensä 6 liikennekeskuksen ja 
matkapuhelinsovelluksen välittämää viestiä:

•3 matkapuhelimella välitettävää häiriötietoa: 
heikentynyt näkyvyys, este tiellä ja onnettomuus

•6 viestiä liikennekeskuksesta: lisäksi tietyö, 
liukas tie ja poikkeuksellinen keli

●Ruotsi ja Norja, 3 ajoneuvon välittämää viestiä:

•Liukas tie (Norja)

•Vaarallinen kohta tiellä varoitus (Ruotsi)

•Tietyövaroitus (ITS-G5) (Ruotsi)

●Tanska, toimittaa liikennetietoa kokeilun osapuolille

Pictures: VTT, HERE, Volvo
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NordicWay pohjoismainen arkkitehtuuri

Älypuhelin

HERE pilvi Volvo pilvi
Scania pilvi

Tietyö-
perävaunu

Kapsch pilvi

Tanskan liikenne-
tiedon pilvi

Norjan liikenne-
tiedon pilvi

Ruotsin liikenne-
tiedon pilvi

Suomen liikenne-
tiedon pilvi

Lyhyen 
kantaman 

tiedonsiirto 
(ITS-G5)

Paikallinen
liikennekeskus

NordicWay tiedonvaihto (engl. 
Interchange) serveri

Matkapuhelinverkko



Picture: Wikimedia Common, S. Solberg J. 

Suomen
-kokeilu osana
NordicWay:tä
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Coop-kokeilun vaiheet, 
osalliset ja aikataulu

●Kansallinen hankinta
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Kevät 2015

●Vaihe 1: palvelun
tekninen testaus

●Vaihe 2: kokeiluun 
valmistautuminen

●Vaihe 3: kokeilu

●Vaihe 4: 
vaikutustutkimus ja 
tulokset

Kesä 2015

Talvi 15-16

Touko 2016 –

Touko 2017

Kesä-syksy 2017



Coop kokeilualue
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- Kokeilu käynnissä toukokuu 

2016 – toukokuu 2017

- Helsingin ja Tampereen 

kehäteitä sekä Helsingistä 

Espooseen, Turkuun, 

Tampereelle ja Lahteen 

suuntautuvia teitä käyttävät 

autoilijat.

- Tavoitteena on 1000 

testikäyttäjää

- Tulokset syyskuussa 2017

Picture: HERE maps
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- Jos sinulla on 

Android-älypuhelin

- Aja turvallisemmin 

ja liity mukaan 

kokeiluun touko 

2016–touko 2017 

aikavälillä

Liity mukaan kokeiluun: 
www.automaattiset-ajoneuvot.com

http://www.automaattiset-ajoneuvot.com/


Kysymyksiä?

Ilkka Kotilainen, Projektipäällikkö – NordicWay, Coop Suomen -
kokeilu

ilkka.kotilainen (at) liikennevirasto.fi

Risto Kulmala, Johtava ITS-asiantuntija – NordicWay koordinaattori

risto.kulmala (at) liikennevirasto.fi
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@automaattiautot

https://www.facebook.com/automaattiautot/

@automaattiautot

https://twitter.com/automaattiautot

https://www.facebook.com/automaattisetajoneuvot/
https://www.facebook.com/automaattiautot/
https://twitter.com/automaattisetA
https://twitter.com/automaattiautot

