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ISBN 978-952-317-690-4.
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Tiivistelmä
Tämä on loppuraportti Aurora-hankkeen, eli arktisen älyliikenteen testausekosysteemin tuloksista. Aurora on älyliikenteen ja väylänpidon digitalisaatiota ja automatisaatiota edistävä hankekokonaisuus, jota Liikennevirasto toteutti vuosina
2016–2018 osana Vt21 Aurora -liikenneväylien korjausvelkahanketta. Hankkeen
puitteissa valtatielle 21 rakennettiin älytie, jolla voidaan kokeilla, testata ja pilotoida älykkään ja automaattisen liikenteen ratkaisuja pohjoisilla leveyksillä ja arktisissa sääolosuhteissa. Älytien ympärille rakentui avoin kokeiluekosysteemi, joka
keskittyi kokeilujen ja testien kautta kehittämään väylänpitoa ja älyliikennettä. Koko hankkeelle myönnettiin liikenneväylien korjausvelkaohjelmasta 5 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018.
Valtatielle 21 (Kolari–Kilpisjärvi) suunniteltiin ja toteutettiin 10 km pitkä älytie (Pahtonen–Puthaanranta). Suunnittelussa keskityttiin tunnistamaan älytielle ja kokeilutoiminnalle toiminnallisesti sopivat tiejaksot sekä tarvittava fyysisen infrastruktuurin instrumentointi, telematiikka ja muu liikenne- ja tiedatan hyödyntämiseen
tarvittava, kokeilutoimintaa tukeva infrastruktuuri.
Hankkeessa toteutettiin useita väylänpidon digitalisaation kokeiluja, joissa keskityttiin erityisesti automatisaatioon sekä verkottuneiden ja automaattisten ajoneuvojen kehityksen mahdollistamien uusien ratkaisujen soveltamiseen väylänpidossa. Aurora Infra Challenge -tutkimushankkeessa keskityttiin väylien kunnon
hallinnan uusiin menetelmiin ja automatisaation mahdollisuuksiin hyödyntämällä
Aurora-älytien instrumentointia ja sen tuottamaa dataa väylien kunnon hallinnassa.
Aurora Arctic Challenge -tutkimushankkeessa keskityttiin tunnistamaan älykkään
infrastruktuurin ja tieliikenteen automaation ratkaisuja haasteellisissa tie- ja sääolosuhteissa. Hankkeessa tarkasteltiin, kuinka verkottuneet ja automaattiset ajoneuvot suoriutuvat talviolosuhteista maantiellä ja millaisia fyysisen ja digitaalisen
infrastruktuurin tukijärjestelmiä tämä edellyttää. Hankkeessa testattavien ratkaisujen toimivuus todennettiin Aurora-älytiellä ja -korridorilla suoritettavilla testeillä.
Älytien, sen tarjoamien palveluiden ja toteutettujen kokeilujen ympärille rakentui
kokeiluekosysteemi, joka palvelee markkinoiden ja viranomaisten liikenteen kehittämistarpeita pohjoisilla leveysasteilla sekä haasteellisissa tie- ja sääolosuhteissa.
Aktiivinen noin 80 toimijan verkosto loi uusia kumppanuuksia ja tarjosi yrityksille
avointa testialustaa kokeilujen, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.
Vuosina 2016–2018 Liikennevirasto toimi hankkeen omistajana, Aurora-älytien hallinnoijana ja sen tietovarantojen mahdollistajana sekä Aurora Borealis -verkoston
vetäjänä. Aurora-älytien telematiikka ja instrumentointi siirtyi valtion omistamalle
Intelligent Traffic Management Finland -erikoistehtäväyhtiölle 1.1.2019. Väylävirasto (ent. Liikennevirasto) vastaa väylän omistuksesta ja kunnossapidosta. Aurora
Borealis -verkosto on siirtynyt markkinaehtoiselle pohjalle.
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Det intelligenta vägprojektet Aurora och det öppna testekosystemet ‒ Projektets
slutrapport. Trafikledsverket. Helsingfors 2019. Trafikledsverkets publikationer
22/2019. 31 sidor och 14 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-690-4.

Sammanfattning
Detta är slutrapporten från Aurora-projektet, dvs. resultaten av testekosystemet för
arktisk intelligent trafik. Aurora är en projekthelhet för främjande av digitalisering och
automatisering inom intelligent trafik och trafikledshållning som Trafikverket
genomförde 2016–2018 som en del av Rv21 Aurora, ett projekt för trafikledernas
reparationsskuld. Inom projektet byggde man en intelligent väg på riksväg 21 för att
kunna pröva och pilottesta lösningar för intelligent och självkörande trafik på nordliga
breddgrader och i arktiska väderleksförhållanden. Runt den intelligenta vägen byggdes
ett öppet testekosystem som via prov och test fokuserade på att utveckla
trafikledshållning och intelligent trafik. Hela projektet Rv21 Aurora för trafikledernas
reparationsskuld fick 35 miljoner euro i finansiering, varav 30 mn euro anvisades för
grundförbättring av riksväg 21 och 5 mn euro för Aurora-projektet för intelligent trafik.
För riksväg 21 (Kolari–Kilpisjärvi) planerades och genomfördes en 10 km lång intelligent
väg (Pahtonen–Puthaanranta). I planeringen fokuserade man på att identifiera
vägavsnitt lämpade för intelligent trafik och försöksverksamhet samt nödvändig fysisk
infrastrukturinstrumentering, telematik och övrig infrastruktur som stöder
försöksverksamheten och behövs för att trafik- och vägdata ska kunna utnyttjas.
I projektet genomfördes flera försök med digitaliserad trafikledshållning, där fokus
särskilt låg på automatisering samt tillämpning av de nya lösningar i trafikledshållningen som utvecklingen av nätverkande och självkörande fordon möjliggör.
Forskningsprojektet Aurora Infra Challenge fokuserade på nya metoder för att
kontrollera trafikledernas skick och automatiseringens möjligheter genom att utnyttja
Aurora-vägens instrumentering och de data den producerar för kontroll av trafikledernas skick.
I forskningsprojektet Aurora Arctic Challenge fokuserade man på att identifiera
lösningar för intelligent infrastruktur och automation av vägtrafiken i krävande vägoch väderleksförhållanden. I projektet granskade man hur nätverkande och
självkörande fordon klarar av förhållandena på en vinterväg och vilka fysiska och
digitala infrastrukturstödsystem detta kräver. Funktionen hos de lösningar som skulle
testas i projektet bekräftades genom test som utfördes på Aurora-vägen och i Aurorakorridoren.
Runt den intelligenta vägen, de tjänster den erbjöd och de försök som genomfördes
byggdes ett testekosystem upp som betjänar marknadens och myndigheternas
trafikmässiga utvecklingsbehov på nordliga breddgrader samt i krävande väg- och
väderleksförhållanden. Det aktiva nätverket av cirka 80 aktörer skapade nya
partnerskap och erbjöd företagen en öppen testplattform för främjande av försök,
tillväxt och internationalisering.
Åren 2016–2018 var Trafikverket ägare av projektet, ansvarigt institut för Aurora-vägen
och möjliggörare för dess informationsresurser samt ledare för nätverket Aurora
Borealis. Den 1 januari 2019 överfördes Aurora-vägens telematik och instrumentering
till Intelligent Traffic Management Finland, dvs. ett statsägt bolag för styrning av
vägtrafiken. Trafikledsverket (tid. Trafikverket) äger trafikleden och ansvarar för dess
underhåll. Dessutom har nätverket Aurora Borealis övergått i marknadsdriven regi.
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Aurora intelligent road and open test ecosystem project – final report. Finnish
Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2019. Publications of the Finnish Transport
Infrastructure Agency 22/2019. 31 pages and 14 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978952-317-690-4.

Abstract
This is the final report on the results of the Aurora project, i.e. the Arctic intelligent
transport test ecosystem. Aurora is a project promoting the digitalisation and
automation of intelligent transport and infrastructure management. The project was
carried out by the Finnish Transport Agency in 2016–2018 as part of the Vt21 Aurora
transport infrastructure maintenance backlog project. Within the framework of the
project, a intelligent road was built on highway 21 for the purpose of experimenting,
testing and piloting intelligent and automated transport solutions in northern latitudes
and under Arctic weather conditions. An open test ecosystem was created around the
intelligent road, which focused on developing infrastructure management and
intelligent transport through experiments and tests. The entire Vt21 Aurora transport
infrastructure maintenance backlog project was given EUR 35 million in funding, of
which EUR 30 million was allocated to the renovation of highway 21 and EUR 5 million
to the Aurora intelligent transport project.
A 10 km intelligent road (Pahtonen-Puthaanranta) was designed for and implemented
on highway 21 (Kolari-Kilpisjärvi). The designers focused on identifying road sections
functionally suitable for intelligent road use and experiments, the instrumentation
required by the physical infrastructure, telematics and other infrastructure needed for
utilising traffic as well as for road data and supporting experiments.
The project conducted a series of experiments related to the digitalisation of infrastructure management. The experiments focused especially on automation and on the
application of new solutions enabled by the development of connected and automated
vehicles to infrastructure management. The Aurora Infra Challenge research project
focused on new methods within infrastructure maintenance and the possibilities
offered by automation by utilising the instrumentation of the Aurora intelligent road
and the derived data in infrastructure maintenance.
The Aurora Arctic Challenge research project focused on identifying solutions for
intelligent infrastructure and road transport automation under challenging road and
weather conditions. The project examined how connected and automated vehicles
performed under winter conditions on the highway and what kinds of physical and
digital infrastructure support systems this requires. The functionality of the solutions
tested in the project were verified through tests carried out on the Aurora intelligent
road and corridor.
A test ecosystem was built round the intelligent road, related services and experiments
carried out. The test ecosystem serves the traffic development needs of markets and
authorities in the northern latitudes, also under challenging road and weather
conditions. An active network of some 80 operators created new partnerships and
offered businesses an open test platform for promoting experiments, growth and
internationalisation.
In 2016–2018, the Finnish Transport Agency acted as the owner of the project, the
administrator of the Aurora intelligent road, and the enabler of its data resources, in
addition to leading the Aurora Borealis network. On 1 January 2019, the telematics and
instrumentation of the Aurora intelligent road were taken over by the State-owned
special assignment company, Intelligent Traffic Management Finland. The Finnish
Transport Agency is responsible for the ownership and maintenance of the road. In
addition, the Aurora Borealis network is now market-based.
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Esipuhe
Aurora-älyliikennehanketta on vuosina 2016–2018 ohjannut Liikenneviraston
(Väylävirasto 1.1.2019 alkaen) liikenteen automatisaation edistämisen ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi vuosina 2016–2017 Liikenneviraston pääjohtaja ja vuonna 2018 liikenne- ja tieto -toimialan toimialajohtaja.
Hankkeen käytännön työtä koordinoi Auroran älykkään väyläomaisuuden hallinnan ohjausryhmä, johon Liikenneviraston edustajien lisäksi kuuluivat myös
Lapin ELYn ja Kaakkois-Suomen ELY:n edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi hankkeen projektipäällikkö Alina Koskela ja varapuheenjohtajan tietoosaston johtaja Jan Juslen.
Hankkeen ohjausryhmä: Liikenneviraston liikenteen
automatisaation edistämisen ohjausryhmä
Operatiivinen ohjausryhmä: Auroran älykkään väyläomaisuuden hallinnan ohjausryhmä
Vt21
Auroraälytien
telematiikkaurakka
PP: Niklas
Fieandt

Arctic
challenge,
automaatiohanke
PP: Ilkka
Kotilainen

Infra
Challenge,
väylänpidon
kehittämishanke
PP: Juho
Meriläinen

Tierakenteiden ja
ajoneuvojen
painojen
monitorointi
PP: Juho
Meriläinen

Digitalisaatiokokeilut
PP: Otto
Kärki, Juho
Meriläinen

Aurora Borealis -verkosto
Verkostojohtaja: Reija Viinanen

Helsingissä huhtikuussa 2019
Väylävirasto
Väylien tietopalvelut

HD-kartta
ja laitteiden hallintaliittymä
PP: Ilkka
Aaltonen,
Niklas
Fieandt

Aurorapaikannuspalvelu
PP: Alina
Koskela
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1 Johdanto
Aurora on älyliikenteen ja väylänpidon digitalisaatiota ja automaatiota edistävä
hankekokonaisuus, jota Liikennevirasto toteutti vuosina 2016–2018 osana Vt21
Aurora -liikenneväylien korjausvelkahanketta. Aurora-älyliikennehankkeen
puitteissa valtatielle 21 rakennettiin 10 km pitkä älytie mahdollistamaan älykkään ja automaattisen liikenteen ratkaisujen kokeilemista, testaamista ja pilotoimista arktisissa sääolosuhteissa. Älytien ympärille rakentui hankkeen aikana avoin kokeiluekosysteemi, joka keskittyi kokeilujen ja testien kautta kehittämään väylänpitoa ja älyliikennettä. Hankekokonaisuudelle myönnettiin liikenneväylien korjausvelkaohjelmasta 5 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.
Aurora-hankekokonaisuus koostui seuraavista hankeosa-alueista:
1. 10 km instrumentoitu koetiejakso valtatiellä 21 eli Aurora-älytie
2. Yhteistyö Norjan tielaitoksen (Statens Vegvesen) kanssa E8-korridorilla
(Vt 21), Borealis-hanke
3. Arctic challenge -tutkimus- ja kehittämishanke tieliikenteen automaation ja
älykkään infrastruktuurin ratkaisujen toimivuuden ja vaikutusten tutkimukseen arktisissa olosuhteissa (2017–2019)
4. Infra Challenge -tutkimus- ja kehittämishanke älykkään väyläomaisuuden
hallinnan kehittämiseen arktisissa olosuhteissa (2018–2018)
5. Tutkimus- ja kehittämishanke tierakenteiden ja ajoneuvojen painojen
monitorointiin (2018–2020)
6. Digitalisaatiokokeilut (5 kpl), joiden puitteissa kokeiltiin tiemerkintöjen
kunnonarvon mittausta, aurausajoneuvojen paikannuksen tukijärjestelmiä,
värähtelytaajuusmittauksen potentiaalia kunnossapidossa (2016–2017)
7. HD-kartta ja laitteiden hallintakäyttöliittymäkokeilu (2018–2018)
8. Aurora-älytien ympärille muodostunut Aurora Borealis -verkosto
(n. 80 toimijaa)
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2 Liitynnät ja rajaukset muihin hankkeisiin
2.1 Liikenneväylien korjausvelkaohjelma ja VT21
Kolari–Kilpisjärvi perusparannushanke
Vt21 Aurora Kolari–Kilpijärvi-hanke oli osa liikenneväylien korjausvelkaohjelmaa vuosina 2016–2018 ja se sisälsi Aurora-älyliikennehankkeen lisäksi myös
Vt 21 peruskorjauksen. Kolari–Kilpisjärvi-peruskorjaushankkeessa kunnostettiin valtatietä Kolarin ja Kilpisjärven välisellä tieosuudella useammassa kohtaa.
Peruskorjaushankkeen projektipäällikkönä toimi Keijo Heikkilä. Tavoitteena oli
elinkeinoelämän kuljetusten varmuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Tien parantamisen toimenpiteet jakautuivat kahteen osaan: Kolari–Muonio
ja Muonio–Kilpisjärvi. Suunnitelmat valmistuivat vuonna 2016 ja rakentaminen
aloitettiin vuonna 2017. Hankkeen kaikki kohteet valmistuivat vuonna 2018.

2.2 Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016–
2020
Liikennevirasto toteutti myös kokeiluja, jotka edistivät Liikenneviraston viranomaistavoitteita. Viranomaisen keskeiset selvitys- ja tutkimustarpeet tieliikenteen automaatioon liittyen on kuvattu Liikenneviraston julkaisussa
19/2016 ”Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016-2020”1. Vuonna 2016 julkaistu tieliikenteen automatisoinnin edistämissuunnitelma ja toimenpideohjelma on ehdottanut yli sadan toimenpiteen
käynnistämistä vuosina 2016–2018 älykkään automaattisen liikenteen mahdollistamiseksi Suomen tieverkolla. Nämä linjaukset ovat osaltaan toimineet lähtökohtana Aurora-alueen kokeilutoiminnan käynnistämiselle.

2.3 Liikenneviraston digitalisaatiohanke 2016–
2018
Liikenneviraston kolmivuotinen digitalisaatiohanke on pyrkinyt uudistamaan
liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamisen, ylläpitämisen ja jakelun.
Uudistamisessa on hyödynnetty nykyaikaisia teknologioita ja menetelmiä. Digitalisaatiohankkeen kokonaisrahoitus oli 35 miljoonaa euroa ja se jakautui kolmelle vuodelle. Lisäksi hanke on raivannut tietä liikenteen uusille palveluille ja
automaattiajamiselle.
Teknologian avulla Liikennevirasto sai käyttöönsä aikaisempaa ajantasaisempaa tieto väylien kunnosta, käytettävyydestä ja käytöstä, ja tulevaisuudessa
tietoa tullaan keräämään väylän koko elinkaarelta. Esimerkiksi tietomallipohjainen väylien rakentaminen tuottaa jo varhaisessa vaiheessa kattavat läh-

1

Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016–2020
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tötiedot omaisuudenhallinnalle. Lisäksi rata- ja tiestötietojen siilomaiset rakenteet puretaan.
Tiedon tuottamisessa hyödynnetään mm. joukkoistamista. Asiakkaat ja sidosryhmät voivat samaan aikaan tuottaa sekä hyödyntää tietoa. Valtaosa tuotetuista tiedoista tarjotaan avoimena datana eri toimijoiden käyttöön nykyaikaisten rajapintojen kautta. Asiakkaat ja sidosryhmät voivat hyödyntää liikenne- ja liikkumistietoja myös Liikenneviraston ylläpitämien palveluiden kautta.
Kokonaisuus koostuu kuudesta osahankkeesta, joista Aurora-hanke linkittyy
vahvasti Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen -osahankkeeseen.

2.4 Borealis-älyliikennehanke (E8)
Norjan tielaitoksen (Statens Vegvesen) Borealis-älyliikennehanke kytkeytyy
läheisesti Aurora-hankkeeseen, koska hankkeet sijaitsevat E8-käytävällä. Borealis-hankkeessa 40 km pitkällä tiejaksolla Skibotnin laaksosta Tromssaan
testataan uusia älyliikenteen ratkaisuja liikenteen sujuvoittamiseksi ja erityisesti likenneturvallisuuden edistämiseksi. Tiellä testataan mm. uusia reaaliaikaisen säätiedon ratkaisuja, tiedonvälitystä tieolosuhteista ja liikennehäiriöistä sekä automaattista jarrutusta ja eläinvaroituksia. E8 Skibotnin laaksosta Kilpisjärvelle on talviolosuhteiltaan vaativa tie, jolla kulkee paljon raskasta liikennettä (26 % kaikesta tiellä kulkevasta liikenteestä).
E8-korridori Kolarista Tromssaan on yksi Euroopan komission viidestä rajat
ylittävästä korridorista, joilla on tarkoituksena kehittää ja testata automaattista liikennettä. Rajat ylittäviä kokeiluja kehitetään yhteistyössä Suomen
ja Norjan viranomaisten ja yritysten kanssa.

Kuva 1.

Aurora-älytien ja Borealis-älytien sijainnit valtatiellä 21.
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2.5 Liikennelabra
Suomessa on käynnissä useita älyliikenteen kokeiluhankkeita ja älyliikenteen
testaukseen on tarjolla erilaisia palvelu- ja testialueita. Aurora-hankkeen testausekosysteemi täydentää Suomen testialuetarjontaa tarjoamalla julkisen
tien liikenteen älykkään automaation kokeilualustaksi, jossa voidaan testata yli
puolet vuodesta oikeissa talvisääolosuhteissa. Aurora mahdollistaa testauksen
monitasoisessa kokeiluympäristössä yhteistyössä muiden Suomen testialueiden kanssa. Kaikki Suomen testialueet ja -ympäristöt on koottu yhteen Liikennelabran alle.
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3 Hankkeen sisältö ja lopputulokset 2016-2018
Aurora-hankekokonaisuudessa valtatielle 21 suunniteltiin ja toteutettiin älytie
sekä kokeiluekosysteemi, joka palvelee markkinoiden ja viranomaisten liikenteen kehittämistarpeita pohjoisilla leveysasteilla ja haasteellisissa tie- ja sääolosuhteissa. Samalla käynnistettiin tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka
antavat viranomaisille tietoa älyliikenteen vaikutuksista infran kehittämiseen
sekä siitä, miten uusilla teknologioilla voidaan hallita älykästä väyläomaisuutta
arktisissa olosuhteissa. Kokeiluympäristön ympärille rakentui aktiivinen noin
80 toimijan verkosto, joka mahdollisti uusien kumppanuuksien syntymisen ja
tarjosi yrityksille avointa testialustaa kokeilujen, kasvun ja kansainvälistymisen
edistämiseksi.
Hankekauden jälkeen viranomaisten rooli Aurora-älytien kokeilutoiminnassa
pienenee. Älytien ympärille rakentunut kokeiluekosysteemi ja verkosto ovat
ratkaisevassa asemassa Auroran jatkokehityksen ja kaupallisesti kannattavan
kokeiluekosysteemin kehittämisessä.

3.1 Älytie ja avoin kokeiluekosysteemi
3.1.1 Vt21 Kolari–Kilpisjärvi-telematiikkaurakka 2016–2017
Aurora-älytien suunnittelu käynnistyi vuonna 2016 Liikennevirastossa. Suunnittelutyöhön osallistui asiantuntijoita tieto-osastolta, liikenteen palvelut
-osastolta, väylänpitotoimialalta sekä suunnittelu- ja hankkeet -toimialalta.
Työn ohjauksesta vastasi älykkään väyläomaisuuden hallinnan ohjausryhmä ja
projektipäällikkönä toimi Niklas Fieandt.

Kuva 2.

Aurora-älytien sijainti valtatiellä 21.
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Suunnittelussa keskityttiin tunnistamaan älytielle ja kokeilutoiminnalle toiminnallisesti sopivat tiejaksot valtatieltä 21 (Kolari–Kilpisjärvi) sekä tunnistamaan
kokeilutoiminnan mahdollistamiseksi tarvittava fyysisen infrastruktuurin
instrumentointi, telematiikka ja muu liikenne- ja tiedatan hyödyntämiseen tarvittava, kokeilutoimintaa tukeva infrastruktuuri. Suunnittelun pohjalta teknologian testijaksoksi valittiin noin 10 km:n tiejakso Pahtosesta Puthaanrannan risteykseen. Tiejakson valintaa määrittivät mm. valitun jakson monipuolisuus testiympäristönä (siltoja, kaartuva tie, risteystilanne, kääntöpaikat kummassakin
päässä, voimassa oleva kiertotiesuunnitelma) sekä sen kuuluminen Vt21peruskorjauksen piiriin, mikä mahdollisti rakentamisen synergiahyödyt. Suunnittelutyön yhteydessä tunnistettiin myös mahdollisuus hyödyntää koko Kolari–Kilpisjärvi-väliä kokeilutoiminnan tarpeisiin sekä erityisesti Kolari–Muonioväliä (n. 75 km) datan hyödyntämiskokeiluihin.
Vt21 Kolari–Kilpisjärvi-telematiikkaurakka käynnistyi kesällä 2017 ja urakan
loppukatselmus oli joulukuussa 2017. Urakassa Pahtonen–Puthaanrantatiejakso instrumentoitiin kokeiluja tukevalla infrastruktuurilla. Tiejaksolla varmistettiin sähkö- ja kuituyhteyden saatavuus, sekä mahdollisuus jälkiasennuksiin asentamalla pitkittäis- ja poikittaisputkia, asennuskaivoja, tolppia, mastoja,
laitekaappeja ja laitetila. Alueelle perustettiin lisäksi uusi tiesääasema ja LAMpiste (Pahtosen levähdyspaikka) keräämään reaaliaikaista dataa älytieltä sekä
kevyttiesääasema valtatie 21 pohjoisosaan. Aurora-hankkeen myötä Kolari–
Kilpisjärvi-korridorille perustettiin yhteensä 6 uutta tiesääasemaa parantamaan koko käsivarren tilannekuvaa. Korridori varustettiin tiesääasemilla seuraavasti: Muonioon sijoitettiin yksi uusi tiesääasema ja yksi testitiesääsema,
Kilpisjärvelle kevyttiesääasema sekä Ropinsalmelle, Kelottijärvelle ja Hietajoelle yhteensä 2 tiesääasemaa ja 1 kevyttiesääasema. Muonion Jerisjoen sillan yhteyteen asennettu tiesääasema on Ilmatieteen laitoksen ja Vaisala Oyj:n T&Ktiesääasema, jonka varustelu on tiesääasemien peruskokoonpanoa monipuolisempi ja tähtää T&K-mittausten tekemiseen. Telematiikkaurakan lisätyönä älytielle asennettiin myös kokeilukäyttöön tarkoitettu muuttuva opaste (eng. Variable Message Sign, VMS), jota voidaan hyödyntää mm. joukkoistetun datan ja
VMS-opasteiden yhteiskäyttöä varten. Älytien lisäksi toinen muuttuva opaste
asennettiin Kilpisjärvelle. Aurora-älytie avattiin kokeilijoiden käyttöön 7.11.2017.
Telematiikkaurakan kokonaiskustannus vuosina 2016–2017 oli noin 1,75 MEur.

Kuva 3.
Älytien instrumentointi on kootusti
saatavilla verkkokartalla.
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3.1.2 Aurora-paikannuspalvelu
Osana Aurora-alueen kokeiluekosysteemiä kokeilijoiden ja testaajien käyttöön
on tarjottu Maanmittauslaitoksen toimittamaa paikannuspalvelua. Paikannuspalvelu perustuu reaaliaikaiseen kinemaattisen mittaukseen (Real Time Kinematic, RTK), jossa Finnref-mittaustukiasemien verkkoa tihennettiin valtatiellä
21 niin, että tarkkuusmittaukset ovat tehtävissä koko Kolari–Kilpisjärvi-välillä.
Mittaustukiasemat ovat valmistuneet syksyllä 2017. Tihennyksen jälkeen tehdyissä mittauksissa Aurora-älytiellä ja koko Kolari–Kilpisjärvi-välillä paikannuspalvelun paikannussignaalin tarkkuus on ollut alle 7 cm sisällä ja pääasiallisesti 5 cm:n tasolla yli 90 % ajasta.

Kuva 4.

Aurora-paikannuspalvelu Finnref-korjausasemien tihennyssuunnitelma.

3.1.3 High Definition -kartta ja maanalaisen infran laitehallinta
Aurora-älytien High Definition (HD) -karttakokeilussa on älytiestä tehty laserskannausdataan ja staattisen tiestötiedon pohjalta korkearesoluutioinen koneluettava 3D-malli, jota on mahdollista hyödyntää mm. kokeilun suunnittelussa.
Kokeilun ensi vaiheessa tarkasteltiin, miten väylien rakentamisesta ja ylläpitämisestä vastaava viranomainen hyötyy tarkoista 3D-malleista. Kokeilun
toisessa vaiheessa HD-malli ulotettiin koskemaan myös maanalaista infraa ja
sen laitehallintaa digitalisoimalla mm. maanalaisten putkien (ml. valokuitu) sijaintitiedot. Älytien HD-kartta on kokeilijoiden ja testaajien saatavilla kokeiluja
ja testaustoimintaa varten.
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Näkymä HD-karttakokeilun ensivaiheen älytiekartasta. Kartta
pohjautuu laserskannaukseen ja staattiseen tiestötietoon.

Maanalaisen infran ja laitehallinnan/-rekisterin lisäksi pilotissa integroitiin
staattisen tiedon lisäksi myös dynaamista tietoa tuottavia laitteita 10 km älytiellä, kuten esim. Aurora-hankkeen T&K-osiosta WIM-asema Jerisjoen sillalla,
LAM-asema Pahtosen kohdalla sekä kahden tiesääaseman reaaliaikaista tietoa. Kaikki tieto näistä laitteista jaetaan avoimena datana Väyläviraston Digitrafficista, mikä oli Aurora projektin yhtenä tavoitteena ja vaatimuksena.

Kuvat 6 ja 7. Näkymiä maanalaisen infran laitehallinnan HD-kartasta.
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3.1.4 Kokeiluekosysteemi
Aurora-älytien ympärille rakentunut kokeiluympäristö noudattaa avoimuuden
ja tasapuolisuuden periaatetta ja on vapaasti kaikkien älyliikenteen ja älykkään
väyläomaisuuden hallinnan kokeilijoiden ja testaajien hyödynnettävissä. Kokeiluekosysteemin puitteissa on mahdollista hyödyntää älytien instrumentointia,
testialusta-ajoneuvoa, kylmää ja lämmintä hallitilaa, Aurora-paikannuspalvelua, HD-karttatietoa sekä instrumentoinnin tuottamaa avointa dataa. Älytien
instrumentointi on yksilöity tämän hankesuunnitelman liitteessä 1.
Vuosina 2016–2018 Liikennevirastossa on noudatettu älytien hallintamallia, joka on taannut edellytykset ja perusteet kokeiluekosysteemin käyttöön. Kokeiluekosysteemin instrumentointia, dataa ja palveluita on voinut hyödyntää älyliikennettä ja älykästä väyläomaisuuden hallintaa edistäviin kokeiluihin ja testaukseen. Kokeiluluvan saamiseksi kokeilijan on tullut esittää kuvaus testisuunnitelmasta, testauksen tavoitteista ja aikatauluista sekä infraan kohdistuvista vaatimuksista. Asennussuunnitelmat ja -aikataulu on hyväksytettävä etukäteen ja asennettavista antureista on toimitettava sellainen tieto, joka ei ole
liikesalaisuuden piirissä. Kohtuullisesta sähkönkulutuksesta ei ole peritty maksuja, mutta sähkönkulutuksen ollessa suurta testaajan on pitänyt osallistua
sähkön kustannusten kattamiseen. Asennustöille on nimitetty valvoja, jonka
kustannusten kattamiseen testaaja on osallistunut. Julkisella tiellä tehtäviin
asennuksiin on vaadittu myös tieturvakoulutuksen suorittamista kaikilta tiellä
tehtäviin töihin osallistuvilta henkilöiltä. Myös testialusta-ajoneuvon käyttöön
on olemassa erillinen ohjeistus.
Aurora-älytiellä suoritettavien testien ja kokeilujen tavoitteena on lähtökohtaisesti ollut kerättävän datan avoin jakaminen Aurora-kokeiluekosysteemin toimijoiden käyttöön. Kaikista poikkeuksista ja vaadittavasta tulosten tarkkuudesta on sovittu mahdollisuuksien mukaan ennen kokeiluluvan myöntämistä.

3.2 Digitalisatiokokeilut (2017–2018)
Vuosina 2017–2018 Aurora-hankkeessa on toteutettu yhteensä 5 väylänpidon
digitalisaatiokokeilua, joiden fokuksessa on ollut erityisesti automatisoitujen
prosessien ja uusien teknologisten ratkaisujen mahdollisuudet väylänpidossa.
Kokeiluehdotukset ovat valikoituneet Digitalisaatiohankkeen avoimen T&Khaun kautta, jolloin saaduista ehdotuksista Aurora-alueella on toteutettu erityisesti Auroran toimintaympäristöstä eniten hyötyvät kokeilut. Kokeilujen projektipäällikköinä toimivat Liikenneviraston Otto Kärki ja Juho Meriläinen.

3.2.1 Tiemerkintäkokeilut
Vuonna 2017 toteutettiin yhteensä kolme tiemerkintöjen kunnon arvioinnin
kokeilua, joissa testattiin eri automaattisten mittausmenetelmien soveltumista
kunnonarvon mittaukseen. Pääsääntöisesti kunnonarvon mittaukset ovat perustuneet silmämääräiseen arvioon. Kokeiluissa verrattiin tiemerkintöjen kunnon arvon mittausta kahdella erityyppisellä laserskannerilla (Ramboll Finland
Oy ja Destia Oy) ja konenäöllä (Vionice Oy). Kokeilujen referenssinä käytettiin
Cleanosol Oy:n silmämääräistä inventointia tiemerkintöjen kunnosta.
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Tiemerkintäkokeilussa vertaillut kokeilumenetelmät

Mittaukset suoritettiin Aurora-testialueella syyskuussa 2017. Reunaviivan kuntoarvo mitattiin mennessä ja keskiviivan kuntoarvo palatessa ja toistokertoja
oli kaksi. Tulosten analyysin perusteella menetelmien välille löydettiin tasoeroja, mutta toistettavuuden todettiin olevan hyvällä tasolla. Erityisesti kuluneen tiemerkinnän leveyden mittaaminen osoittautui haastavaksi, mutta automaattisella kunnonarvon mittauksella nähdään potentiaalia jatkokehittämiselle. Jatkokokeilu edellyttäisi eri menetelmien laskentaperiaatteiden yhdenmukaistamista, osin teknistä kehittämistä ja testauksen jatkamista tieliikenteessä.

3.2.2 Älykäs aurausviitoitus
Joka syksy maanteille asennetaan lumen aurausta helpottamaan jopa
3 miljoonaa aurausviittaa ja keväällä viitat poistetaan. Haasteena aurausviitoituksessa on mm. niiden näkyvyys runsaslumisina talvina ja se, että aurat saattavat kaataa osan viitoista, jolloin aurauksen tarkkuus voi kärsiä. Kokeilussa
testattiin lumenaurauksen apuvälineeksi RTK-GPS-teknologiaan perustuvaa
tarkkaa ohjausjärjestelmää. Nykyiseen aurausviittoihin perustuvaan menetelmään verrattuna testatun ohjausjärjestelmän etuina voisivat olla tarkentunut
aurausjälki, lisääntynyt liikenneturvallisuus ja kustannussäästöt aurausviittojen vähentyessä tai jossain vaiheessa laajamittaisesti käytettäessä jopa aurausviittojen korvaaminen GPS-seurannalla.
Dimense Oy:n Älykäs aurausviitoitus -kokeilussa tutkittiin RTK-GPS-järjestelmän tuomia hyötyjä auraukseen ja toiseksi uudenlaista paikallista RTK-GPSjärjestelmää. Paikallinen järjestelmä toteutetaan erillisillä RTK-GPS-vastaanottimilla ja GSM-modeemeilla. Järjestelmää testattiin ajoneuvolla, johon sijoitettu RTK-GPS-vastaanotin opastaa kuljettajaa pysymään tarkasti reitillä taulutietokoneeseen tehdyn käyttöliittymäohjelmiston avulla. Testaus tehtiin osittain Aurora-tieosuudella, jossa pystyttiin tekemään myös vertaileva mittaus
järjestelmän tarkkuuden määrittämiseksi. Kokeilun tulokset valmistuivat vuoden 2018 aikana.
Testien perusteella RTK-GPS-järjestelmän tarkkuus on riittävä lumenaurauksen apuvälineenä. Muutamia ongelmia kuitenkin jää, kuten puuston aiheuttamat katvealueet satelliittisignaaleille ja tukiasemasignaalin satunnainen katkeaminen tai jopa puuttuminen. Kun tukiasemasignaali tulee kaukaa, mittaus
tulee epätarkaksi, mikä myös voi hankaloittaa auraustyötä paikka paikoin. GPSsignaali voi myös heijastua kiinteistä kohteista kuten maastosta, puustosta ja
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rakennuksista, mikä vaatii edistyksellistä ohjelmistoa, joka kykenee erottamaan”oikean”signaalin ”väärästä”. Näin tarkkaa signaaliakaan ei ole laajamittaisesti vielä käytettävissä Aurora-alueen ulkopuolella ja käytännössä
esimerkiksi yhden aurausreitin pituus on keskimääriin yli 50 km. Näin ollen menetelmän käyttö maanteiden hoitourakoissa ei ole vielä mahdollista. Kokeilun
loppuraportti löytyy tämän raportin liitteestä 2.

3.2.3 Värähtelytaajuusmittaus
Destia Oy:n värähtelytaajuusmittauskokeilussa pilotointiin teollisuudesta ja
konetekniikasta tuttua värähtelyyn perustuvaa mittausmenetelmän soveltuvuutta tien liukkauden ja rakenteiden muutosten monitorointiin. Anturiteknologia, tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtokapasiteetin kehitysaskeleet mahdollistavat
tämän tekniikan tuomisen myös infrapuolelle. Sensoreista on tullut yhä tarkempia ja herkempiä, jolloin myös hyvin stabiilin tierakenteen värähtely voidaan mitata luotettavasti. Lisäksi antureiden kappalehinnat ovat pudonneet ja
laajamittainen käyttöönotto on myös taloudellisesti mahdollista. Värähtelyä
mittaava Piezo-kaapeli on asennettu Aurora-älytien pohjoispuolella syksyllä
2017 ja kokeilun tulosten perusteella menetelmä soveltuu erityisesti raskaiden
ajoneuvojen automaattiseen tunnistukseen liikennevirrasta, mutta henkilöautojen ja pakettiautojen keskinäinen tunnistus oli vielä osin haastavaa. Myös
nastarenkaiden tunnistus onnistui kokeesta kerätyssä aineistossa hyvin suurella tarkkuudella. Sen sijaan liukkauden tunnistusta ei päästy testaamaan kokeilussa, sillä tielle ei päässyt kokeilujakson aikana syntymään erityistä liukkautta vallinneen sään ja korkeatasoisen talvihoidon seurauksena. Kokeilun
loppuraportti löytyy tämän raportin liitteestä 3.

Kuva 9.

Kuvituskuva Piezo-kaapelin asennuksesta tiehen ja menetelmän
toimintamekanismista.
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3.3 Tierakenteiden ja ajoneuvojen painojen
monitorointi -tutkimushanke (2017–2020)
Tierakenteiden ja ajoneuvojen painojen monitorointi -T&K-hankkeen tarkoituksena on älytielle tehtävän tutkimuslaitteistoasennuksen avulla selvittää, mikä
on raskaiden rekkojen kuormitusvaikutus tien päällysteeseen ja sen alapuoliseen tierakenteeseen eri vuodenaikoina. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä
Roadscanners Oy, Cestel ja Tampereen yliopisto vuosina 2017–2020, jolloin
raskaan liikenteen vaikutuksia tierakenteisiin kyetään monitoroimaan ja havaitsemaan usean vuoden aikajaksolla. Erityisesti pidemmän aikavälin muutokset edellyttävät usean vuoden seurantaa. Kokeilun projektipäällikönä toimii Juho Meriläinen.
Suomessa rekat tulevat yhä raskaammiksi ja renkaiden kehittymisen myötä
niiden kontaktipinta-ala päällysteisiin pienenee. Liikenneviraston Massat ja Mitat -projektissa sekä PEHKO-projektissa on osoitettu, että raskaan liikenteen
alla päällysteen nopeaa urautumista syntyy sekä kantavassa kerroksessa
(tyypin 1 urautuminen) että pohjamaan rajapinnassa (tyypin 2 urautuminen).
Aurora-älytiellä tehtävät mittaukset ja monitorointi tehdään uusinta tekniikkaa
hyödyntämällä. Tutkimus- ja raportointiosiossa keskitytään normaalin tiedonkeräyksen lisäksi aineiston tarkempaan tiedonkeruuseen ja analyysiin tierakenteen käyttöiän kannalta edustavimpina ja kriittisimpinä aikoina. Analyysiosioon
valitaan viisi edustavaa viikkoa:
1.

Tyypin 1 urautumisriskin tutkimukset. Ensimmäinen testiviikko sijoittuu
huhtikuulle roudan sulamisen alkuvaiheeseen, jolloin routaraja on vähintään 25–50 cm:n syvyydellä ja muu rakenne ja pohjamaa ovat jäässä. Tällöin kantava kerros saattaa olla lähes kokonaan kyllästynyt vedellä ja kaikki
muodonmuutokset ovat Tyypin 1 urautumista. Tässä vaiheessa rekkojen
ajokäyttäytymisellä on myös suuri rooli vaurioitumismekanismissa.

2. Tyypin 2 urautumisriskin tutkimukset. Toinen testiviikko on toukokuun lopussa/kesäkuun alussa, jolloin routa sulaa pohjamaassa tai on juuri sulanut. Tällöin monitoroidaan eri instrumenttien avulla, miten raskaat rekat
vaikuttavat pohjamaan rajapinnassa tapahtuvaan tyypin 2 urautumiseen.
Tällöin kiinnostuksen kohteena on erityisesti raskaan liikenteen akselien
määrien vaikutus tierakenteen ja pohjamaan käyttäytymiseen.
3. Tierakenteen käyttäytyminen kesällä. Kolmas seurantaviikko järjestetään
elokuussa, kun rakenne on sulanut ja kuivumassa ja sitomattomissa rakenteissa imupaine on yleensä maksimissaan ja kuormituskestävyys suurinta.
Nämä tulokset ovat ns. referenssituloksia ja kuvaavat tien parasta sulanajan kantavuutta.
4. Tierakenteen käyttäytyminen alkusyksystä. Neljäs mittaus tehdään alkusyksystä lokakuun alkupuolella, jolloin ensimmäiset yöpakkaset ovat jo
voineet vaikuttaa päällysrakenteen yläosaan ja tiessä on viikon aikana todennäköisesti jäätymissulamissyklejä. Myös syyssateet ovat voineet kastella rakennetta. Tällöin mielenkiinnon kohteella on tien käyttäytyminen rekan alla yöllä jäätymisvaiheessa ja päivällä, kun tien pinta sulaa.
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5. Tierakenteen käyttäytyminen loppusyksystä. Viimeinen mittaus tehdään
loppusyksystä marras-joulukuussa, kun päällysrakenteen yläosa on jo jäätynyt vähintään 25–50 cm syvyydelle. Tällöin saadaan tietoa, kuinka paljon
päällysrakenteen yläosan jäätyminen pudottaa jännitystiloja ja palautuvia
ja pysyviä muodonmuutoksia syvemmällä päällysrakenteessa ja pohjamaassa. Tuloksia voidaan käyttää mm., kun keskustellaan ns. ”winter premium” järjestelmästä jolloin suuremmat akselipainot sallitaan tien pinnan
ollessa jäässä.
Kokeilun väliraportti 12/2018 on tämän hankesuunnitelman liitteessä 4. Kokeiluinstrumentoinnin tuottama data on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä
osoitteessa: https://aineistot.liikennevirasto.fi/aurora/

Kuva 10.

Tampereen yliopiston tutkijaryhmä asentamassa rakenneinstrumentointeja VT21:llä heinäkuussa 2017.

3.4 Aurora Infra Challenge -T&K-hanke (2018)
Infra Challenge -T&K-hanke keskittyi väylien kunnon hallinnan uusiin menetelmiin ja automatisaation mahdollisuuksiin väylänpidossa. Hankkeen käynnistämisen taustavoimana toimi Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahanke 3, jonka tavoitteena oli mm. edistää uusia ja tehokkaita tiedonkeruutapoja
sekä menetelmiä ennakoivaan kunnon hallintaan. IC-hankessa pyrittiin hyödyntämään Aurora-älytien instrumentointia ja erityisesti sen tuottamaa dataa
väylien kunnon monitorointiin ja hallintaan liittyvissä projekteissa. Hankkeesta
rahoitettavat kokeilut toteutettiin vuoden 2018 aikana ja hankkeesta rahoitettavien kokeiluiden arvo on yhteensä noin 0,77 MEur. Hankkeen ohjausvastuu
on väylänpitotoimialalla ja sen projektipäällikkönä toimi tienpidon asiantuntija
Juho Meriläinen.
IC-hankkeen kilpailutusvaiheessa Liikennevirasto esitti alla olevat tutkimuskysymykset, joihin alalla toimivien yritysten toivottiin esittävän erilaisia ratkaisuehdotuksia.
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Tutkimusaihio

Tutkimuskysymys

1.Väylien kunnon hallinta ja
instrumentointi:

a) Laadi tutkimussuunnitelma: Minkälaiset Ei vaadittu
tiet tulisi tulevaisuudessa instrumentoida
varsinkin ennakoivan kunnon hallinnan
näkökulmasta?
- Minkälainen instrumentointi on riittävää?
- Tekniikat/anturoinnin määrä ja sijoittaminen?
b) Laadi suunnitelma: Miten kuntomittauksia tai joukkoistettua tiedon keruuta
tulisi nykyisestä kehittää, jotta vaurioitumisriskiset tiet tunnistetaan nykyistä aikaisemmin?

2.Uudet automatisoidut tiedonkeruuprosessit väylien
kunnon hallinnan tukena:

Kenttäkoe

Suositeltiin

Suositeltiin
c) Laadi suunnitelma: Miten tulevaisuudessa voidaan erottaa nastarenkaista ja
raskaan liikenteen aiheuttamasta deformoitumisesta johtuva urautuminen?
a) Laadi suunnitelma, miten Auroran äly- Vaadittiin
tiejakson instrumentoinnin tuottamaa
dataa voidaan hyödyntää väylänpidossa ja
toteuta suunnitelman pohjalta käytännön
ratkaisu.
b) Laadi suunnitelma, miten SnowboxVaadittiin
tutkimusajoneuvoa voidaan hyödyntää
Aurora-hankeessa ja toteuta siihen liittyvä käytännön ratkaisu (esimerkiksi tiedonkeruuprosessien automatisoiminen tai
laitetestaus).

3.Uudet automatisoidut tiedonkeruuprosessit väylien
kunnon hallinnan tukena:

c) Millaista muuta tiedonkeruuta Auroratestijaksolla tarvitaan väylien kunnon hal- Suositeltiin
linnan tueksi? Esitä suunnitelma ja mahdollinen käytännön toteutus.
a) Esitä ja toteuta automatisoitu ratkaisu Vaadittiin
väylien hoitoon tai ylläpitoon (esim. lumiauraus tai liikkuva paikkaustyömaata seuraava varoitusmerkkejä kuljettava robottivaunu).
b) Automatisoituvaa väylänhoitoa ja liiVaadittiin
kennettä tukeva infrastruktuuri. Esitä ratkaisu seuraaviin kysymyksiin:
- Millaista fyysistä ja digitaalista infrastruktuuria automatisoituva liikenne ja
kunnossapitokalusto edellyttää?
- Millainen on väylän ja automatisoituvan
liikenteen ja kunnossapitokaluston välinen vuorovaikutus?

c) Kuvaa millaista väylänhoitoa automatisoituva liikenne edellyttää eri keliolosuh- Ei vaadittu
teissa.
4.UAS/Drone-laitteiden hyö- a) Kuvaa jokin uusi tapa hyödyntää
Vaadittiin
dyntäminen väylänpidossa UAS/Drone -laitteita ja esitä toteutus käytännön kenttäkokein. (Tie/siltatyömaiden
kuvausta tai tiemerkintöjen kuntoarviointia ei katsota uudeksi tavaksi).
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5.Tavallisen ja älyliikenteen a) Kuvaa mitä teknisiä ratkaisuja on ole- Suositeltiin
ajokäyttäytymisen seuranta massa, jolla nykyiset ajoneuvot ja älyliija vertailu:
kenne voidaan ohjata kuluttamaan päällystettä tasaisemmin tien poikkisuunnassa ja suunnittele kenttäkoe ratkaisun todentamiseksi.

6.Muu tutkimusaihe

b) Miten pystytään tunnistamaan liikennevirrasta ajoneuvojen erilaiset renkaat
(esim. paripyörät, nastarengas vs. kesärengas)? Tee kuvaus käytettävästä tekniikasta ja suunnittele kenttäkoe ratkaisun
todentamiseksi
Tarjoaja sai ehdottaa omaa tutkimusaihetta, jonka piti kuitenkin sopia aiheeltaan Infra Challengen -tutkimuskokonaisuuteen

Suositeltiin

Tarjoaja arvioi itse
kenttäkokeen tarpeellisuuden

Kilpailutuksen kautta hankeeseen valikoituivat alla olevan taulukon mukaiset
yritykset. Taulukossa on esitetty tutkimuskysymyksittäin projektit ja niiden
keskeiset lopputulokset. Osaan tutkimuskysymyksistä ei saatu tilaajan arvioinnin mukaan toteuttamiskelpoisia ehdotuksia.
Tutkimuskysymys
1. a)

Yritys / Projekti

Keskeiset tulokset

Ramboll Finland Oy / Tieverkkotason instrumentointiselvitys

Monitorointien toteutus on hyvin suositeltavaa ja
Muonion instrumentoitu älytie on hyvä avaus.
Tutkimuksessa haettiin eri näkökulmista tarkastellen syitä ja perusteluita monitorointiin ja esitettiin arviointimalli yksittäisen kohteen monitoroinnin kannattavuuteen. Selvityksen tuloksena
varmistui, että monitoroimalla teiden rakenteen
kuntoa on mahdollista toteuttaa oikeita toimenpiteitä oikea-aikaisesti ja tarjota tienkäyttäjille
normaali palvelutaso luotettavasti. Monitoroinneista on hyötyä sekä kohdekohtaisesti lyhyellä
aikavälillä, mutta tärkeimpänä nähtiin osaamisen
ja tiedon kehittyminen
(Liite 5)

1. b)

Sensible4 Oy / Automaattisesti
ohjautuvaan ajoneuvoon asennetun LIDAR-teknologian hyödyntäminen vaurioiden tunnistamisessa

Tien pinnan korkeuserojen ja sitä kautta
erityyppisten vaurioiden (min. reiät)
tunnistaminen automaattisen ajoneuvon
ohjaamiseen tarkoitetun LIDAR:n avulla on
mahdollista. Tiedon jakamisen periaatteista tulisi
tulevaisuudessa sopia alan toimijoiden ja viranomaisten välillä (Liite 6)

2. a)

TTY / Elementtimenetelmään
(FEM) perustuvan mallinnuksen
hyödyntäminen tierakenteiden
rasitustarkasteluissa

Tutkimuksen perusteella sitomattomien rakennekerrosten jäykkyys näyttäisi olevan suurempi
kuin nykyisin kuormituskestävyysmitoituksessa
käytettävät arvot. Kantavan kerroksen jäykkyys
on noin 400…500 MPa ja Jakavan kerroksen jäykkyys noin 250…350 MPa. Tutkimustulosten perusteella pelkkä rakennekerrosten jäykkyysmoduuli tai rakenteen kokonaisjäykkyysnäyttävät
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Tutkimuskysymys

Yritys / Projekti

2. b) (+1. b) Vaisala Oy / Vaurioiden tunnistaminen ja vaurioitumisen ajallinen seuranta joukkoistetun konenäön avulla

2. c)

2. c)

3. a)

Roadscanners Oy / Hoidon kunnon monitorointi älyajoneuvojen
tarpeiden näkökulmasta
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Keskeiset tulokset
olevan osin sekundaarisia rakenteen kuormituskestävyyden kannalta, jolloin kuormituskestävyysmitoitusta tulisi kehittää siten, että jännitystila ja ainakin kantavan kerroksen lujuusominaisuudet huomioidaan mitoituksessa
Kokeilu osoitti, että vaurioiden tunnistamiseen
vaadittava raakatieto voidaan tuottaa joustavasti
mistä tahansa ajoneuvosta. Tutkimuksen perusteella konenäön avulla voidaan havaita myös
vaurioiden ajan suhteen tapahtuva kehittyminen
myös kesäaikaan. Jatkotutkimuksissa olisi järkevää selvittää nykyisten vauriokartoitusmenetelmien korvaaminen konenäköön perustuvalla ratkaisulla ja joukkoistamalla tai liittämällä menetelmä tien hoidon valvonnan yhteydeteen (liite
8).

Tutkimuksessa käytetyt laser- ja kiihtyvyysanturi
tekniikat toimivat hyvin talvihoidon tason monitoroinnissa (esim. polanneura, lumivallin korkeus) ja tuloksia voidaan pitää luotettavina ja
helposti luettavissa olevina esim. pilvipalveluissa.
Mittaustulokset voitaisiin tulevaisuudessa siirtää
älyautoihin huonokuntoisten tiejaksojen ennakointia varten. Mittausten avulla voidaan objektiivisesti seurata hoitourakan laatua, vaikkain
talviaikaan kovat pakkaset, lumisade ja pöllyävä
lumi tuovat mittaamiseen omat haasteensa. Menetelmän etuina ovat kuitenkin talvihoidon kunnonseurantaan ovat mittausten ja analysoinnin
nopeus ja kattavuus sekä työ- ja liikenneturvallisuuden parantuminen, kun mittaukset tapahtuvat liikennevirran mukana. Tulevaisuudessa mittauskalusto voidaan kiinnittää autoihin, jotka ajavat säännöllisesti tiettyjä reittejä (liite 9)
Roadscanners Oy / Tierakenteen Tutkimuksen perusteella 3D Radar stepped fresähkömagneettisen "sormenquency -maatutkakalustolla mitatun ja lasketun
jäljen" mittaaminen
sähkömagneettisen sormenjäljen perusteella
voidaan luotettavasti ja toistettavasti paikantaa
ajoneuvon sijainti tien pituussuunnassa (ei kuitenkaan senttitarkkuudella. Sähkömagneettinen
sormenjälki vaihteli hieman eri vuodenaikoina,
mutta talvella tien ollessa jäässä, vaihtelut olivat
vähäisiä. Menetelmän jatkokehityksen ja testaamisen kannalta olisi tärkeää, että sähkömagneettinen kartta tehdään koko tien leveydeltä. Lisäksi
tulisi testata, voisiko sormenjälkeä käyttää myös
tien rakenteellisen kunnon seurannassa.
(Liite 7)
Arctic Machine Oy / TienhoitoTutkimuksen perusteella tienhoitoauton sirotteauton toimintojen automatisointi luautomaatin autonomisien toimintojen jatkokehittely vaikuttaa nopeimmin käyttöönotettavalta
teknologialta. Tarkkuuspaikannuksen tuottaessa
virheetöntä paikkatietoa, saatiin sivuauran autonomiset työliikkeet toistettua joka kerta samalla
tavalla. Hoitourakoinnin näkökulmasta tulokset
ovat erittäin lupaavia, koska autonomian avulla
on mahdollista nostaa samaan aikaan sekä liukkaudentorjunnan laatutasoa että vähentää kustannuksia.
Testissä olleen uuden kaksisuuntainen ohjausjärjestelmän yhdessä kokemusperäisentiedon, keli-
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Tutkimuskysymys

5. a)

5. a)

5. b)

5. b)

Yritys / Projekti
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Keskeiset tulokset

ja sääennusteiden kanssa nähtiin luovan hyvän
alustan seuraavien sukupolvien autonomisille
AM iRoad-ohjausjärjestelmille. (Liite 10)
AT Wheels ja Destia / Perävaunun Tutkimuksessa testattiin uudenlaista raskaan
tierasituksen pienentäminen uu- perävaunun akselistoratkaisua, joka siirtää tiedella akselistoratkaisulla
hen kohdistuvaa rasitusta osin ajourien väliin.
Ajovakaustesteissä ei havaittu ongelmia ja älytien anturoinnin avulla tehtyjen mittausten perusteella tierasituksen havaittiin myös käytännössä olevan pienempi. Uusi ratkaisu mahdollistaa lisätonnit ja soveltuu parhaiten puu- ja kiviaineskuljetuksiin. Toistaiseksi haasteina uuden
akselistoratkaisun käyttöönotolle ovat vielä siltojen kestävyydet ja lainsäädäntö. (Liite 11)
Sensible4 Oy / AutomaattiajoTutkimuksessa testattiin menetelmää, jolla auneuvon ajolinjan satunnaistettu tomaattisesti ohjautuvan ajoneuvon ajolinjaa
vaihtelu
kaistan poikkisuunnassa voidaan satunnaistetusti vaihdella. Tulosten perusteella ajolinjojen automaattinen vaihtelu on mahdollista ja sitä kautta vähentää päällystettyjen teiden kulumista,
(liite 6)
Roadscanners Oy / Pari- ja yksit- Tutkimuksessa testattiin pyörivän laserkeilaimen
täispyörien tunnistaminen laja pistelaserin toimivuuttaa raskaan ajoneuvon
serskannertekniikalla
rengastuksen tunnistamiseen. Tutkimuksessa
käytetty pyörivä laserkeilain ei toiminut riittävän
luotettavasti. 1 kHz pistelaser toimi, mutta sekin
äärirajoillaan. Lisäksi menetelmä on olosuhdeherkkä - vesi ja lumisohjo haittaavat mittauksia.
Menetelmä ei ole vielä tuotantokelpoinen ja vaatisi jatkokehittämista (mm. kahden pistelaserin
käyttöä). (Liite 7)
Destia Oy ja Innofreaks Oy
Tutkimuksessa pyrittiin mittaamaan värähtelysensoridatan soveltuvuutta rengastyyppien automaattiseen tunnistamiseen. Mittauksen energian avulla pystyttiin päättelemään ajoneuvon
koko kohtuullisella tarkkuudella. Harjoitettujen
koneoppimismallien luokittelutarkkuus jäi korkeintaan tyydyttävälle tasolle eli yksittäisen ajoneuvon rengastyyppiä ei saada suurella luottamuksella tunnistettua. Tulos johtui osin siitä, että
datankeräysjaksolla kitkarenkaiden osuus mittauspisteen ohittaineista ajoneuvoista oli pieni. Ei
ole kuitenkaan poissuljettua, etteikö luokittelumallin tuloksia voisi käyttää karkean arvion
hankkimiseen tietä käyttävien autojen rengastyyppien kokonaismäärästä. Tämän asian varmistaminen vaatii kuitenkin lisää tutkimusta eri
vuodenaikoina kerätyillä aineistoilla. Teknologian
jatkokehityksen kannalta tärkein seuraava tutkimusvaihe olisi kattavien kokeiden suorittaminen
kontrolloidussa ympäristössä, jossa voidaan systemaattisesti yksilöidä erilaiset signaaliin vaikuttavat tekijät. Näitä tekijöitä ovat muun muassa
auton malli, paino/akselipaino, nopeus, renkaiden leveys, renkaiden koko (halkaisija), akseliväli,
tienpinnan kunto ja nyt mielenkiinnon kohteena
ollut renkaiden tyyppi. (Liite 13)
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3.5 Arctic Challenge -tutkimushanke (20172019)
Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin yhdessä toteuttama
Arctic Challenge -hanke tutkii älykkään infrastruktuurin ja tieliikenteen
automaation ratkaisuja haasteellisissa tie- ja sääolosuhteissa. Hankkeessa
keskitytään tarkastelemaan, kuinka verkottuneet ja automaattiset ajoneuvot
suoriutuvat talviolosuhteista maantiellä ja millaisia fyysisen ja digitaalisen
infrastruktuurin tukijärjestelmiä suoriutuminen edellyttää. Hankkeessa testattavien ratkaisujen toimivuus todennetaan Aurora-älytiellä ja -korridorilla
suoritettavilla testeillä kahden kesä- ja talvikauden aikana vuosina 2017–2019
vertailukelpoisen datan saamiseksi. Hanke on osa pohjoismaista NordicWay 2
-hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan komission Verkkojen Eurooppa (CEF)
-rahoitusmekanismin kautta. Kokeilun projektipäällikkönä toimii Ilkka Kotilainen.
Hankkeen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1.

Reunapaalut ja aurausviitat: Minkälaisia fyysisiä rakenteita (engl. landmarks), kuten reuna- ja heijastinpaaluja tai auraus- ja tonttiliittymäviittoja,
automaattiajaminen vaatii? Missä niiden tulisi olla? Millaisia niiden tulisi olla?

2. Yhteistoiminnallinen liikennetieto: Miten liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat C-ITS Day 1 -hybridipalvelut kannattaa toteuttaa Aurora
Borealis -käytävällä ja mikä on niiden tekninen toimivuus? Mitkä Day 1
-palvelut kannattaa toteuttaa Aurora Borealis -käytävällä?
3. Etäohjaus ja langaton tiedonsiirto: Miten ajoneuvon etäohjaus ja -valvonta
toimivat hybridikommunikaation välityksellä hyvissä ja huonoissa sää- ja
kelioloissa? Mitkä vähimmäisvaatimukset tietoliikenneverkon tulee täyttää
automaattiautojen etäohjauksen toimimiseksi?
4. Paikkatieto ja paikantaminen: Miten ja millä tarkkuudella ajoneuvon sijainti
voidaan määrittää automaattisen ajamisen tarpeisiin pohjoisilla leveysasteilla olosuhteissa, joissa reunaviivoja tai tietä ei ole havaittavissa? Miten
eri menetelmät toimivat erikoiskohteissa ja -tilanteissa, kuten signaalien
katveissa tai heijastuksissa
Arctic Challenge -hankkeen toteuttamiseen osallistuu kolme työyhteenliittymää:
 Lapin ammattikorkeakoulun työyhteenliittymä, johon kuuluu lisäksi
Roadscanners Oy.
 Sensible 4 Oy:n vetämä työyhteenliittymä, johon kuuluvat lisäksi Metropolian ammattikorkeakoulu, Ilmatieteen laitos, Sharpeye Systems Oy,
MHR Consulting Tmi, F-Secure Oy, Solidpotato Oy ja Nodeon Oy.
 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n CAD-työyhteenliittymä, johon
kuuluvat lisäksi Dynniq Oy, Indagon Oy ja Infotripla Oy.
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Työyhteenliittymät osallistuvat tutkimuskysymyksiin seuraavasti:
Tutkimuskysymys

Reunapaalut ja
aurauskepit

Yhteistoiminnallinen
liikennetieto (C-ITS)

Etäohjaus ja langaton tiedonsiirto

Paikkatieto ja
paikantaminen

Kokonaisvastuu

Kenttäkokeet

Analysointi

Lapin AMK,

Lapin AMK,

Sensible4

Sensible4

VTT

VTT

Sensible4,

Sensible4,

VTT

VTT

Sensible4

Sensible4

Lapin AMK

VTT

Sensible4

Sensible4

3.5.1 Työyhteenliittymien testit ja väliaikatulokset
Työyhteenliittymät tekevät testejä Aurora-älytiellä ja -korridorilla yhteensä 3
kertaa vuosina 2018 ja 2019. Testiviikot on pyritty järjestämään niin, että niiden
aikana saadaan mahdollisimman kattavasti dataa testialueella eri aikana vallitsevista tie- ja sääolosuhteista. Ensimmäinen testiviikko järjestettiin tammikuussa 2018, toinen marras-joulukuussa 2018 ja kolmas maalis-huhtikuussa
2019.
Lapin ammattikorkeakoulun ja Roadscanners Oy:n työyhteenliittymä keskittyy
hankkeessa tutkimaan, millaisia reunapaaluja ja älykkäitä aurauskeppejä voidaan kustannustehokkaasti hyödyntää tukemaan verkottuneiden ja automaattisten ajoneuvojen suoriutumista haasteellisissa tie- ja sääolosuhteissa. Ensi
vaiheessa työyhteenliittymä on tutkinut ja vertaillut saatavilla olevien teknologioiden hyödynnettävyyttä ja soveltuvuutta hankkeen käyttötapauksiin. Vertailututkimuksen perusteella työyhteenliittymä on valikoinut ja testannut eri heijastevaihtoehtoja kesällä 2018. Jatkotestaukseen valikoitunutta heijastetyyppiä
testattiin kenttätesteissä Aurora-älytiellä keväällä 2019, jolloin alueelle asennettiin 100 heijastavaa reunapaalua. Testien lopputulokset julkaistaan vuoden
2019 loppuun mennessä. Työyhteenliittymän heijastevaihtoehtojen vertailututkimus on liitteessä 14.
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Kuva 11.

Havainnekuva VTT-työyhteenliittymän testauksen ajoneuvo.

Kuva 12.

VTT-työyhteenliittymän automaattinen ajoneuvo Martti
testiviikolla 1.
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VTT:n työyhteenliittymä (VTT, Infotripla, Dynniq, Indagon) keskittyy hankkeessa
tutkimaan yhteistoiminnallisen liikennetiedon, eli keskustelevien ja automaattisten ajoneuvojen (eng. Cooperative ITS, C-ITS) ratkaisujen toimivuutta
arktisissa olosuhteissa. Testiviikkojen aikana työyhteenliittymä on testannut CITS-viestien välitystä ITS-G5 (WIFI, 802.11p) -tukiasemilla (Road Side Unit, RSU)
ja matkaviestinverkossa (4G/LTE) hyödyntäen alueella yleisesti saatavilla olevaa Telian verkkoa. Testeissä C-ITS-viestejä välitettiin myös testauksessa mukana olleelle VTT:n automaattiautolle. Välitettävät viestit ovat olleet nk. Day 1
viestejä "pysähtynyt ajoneuvo" sekä "tietyö". Välitulosten perusteella C-ITS
viestien välitys kooperatiivisesti (ETSI ITS-G5) tarjosi n. 500–800 metrin kattavuuden ja toimi hyvin kantaman sisällä.
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Kuva 13.
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VTT-työyhteenliittymän tutkimusasetelma testiviikoilla 1 ja 2.

Matkaviestinverkko (LTE) tarjosi paljon kattavamman kantaman, mutta matkaviestinverkkoon pohjautuva ratkaisu on vielä kehitysasteeltaan ETSI ITS-G5:n
pohjautuvaa ratkaisua jäljessä Työyhteenliittymä arvioi välituloksissa eri teknologioiden samanaikaisen testaamisen hyväksi tavaksi toteuttaa C-ITStestejä. Samalla saadaan arvokasta ymmärrystä Day 1 -viestien käytännön sovelluksista.
Sensible 4:n työyhteenliittymä keskittyy hankkeessa tutkimaan verkottuneiden
ja automaattisten ajoneuvojen etäohjausta ja langatonta tiedonsiirtoa sekä
paikkausta ja paikantamista. Ensimmäisellä testiviikolla työyhteenliittymä keskittyi testaamaan automaattista ajamista, kartoitusta, esteen havainnointia ja
hallintaa Sensible 4:n automaattisella ajoneuvolla. Sharpeye System UWBpaikannusta testattiin eri nopeuksilla ja eri sääolosuhteissa. Toisella testiviikolla syksyllä 2018 työyhteenliittymä testasi automaattisen ajoneuvon paikannusta erilaisissa sääolosuhteissa sekä verkkolatenssia. Testejä suoritettiin
kolmella älytiereitillä, jotka valikoituvat niiden erilaisuuden vuoksi.
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Kuva 14.
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Sensible 4:n automaattiajoneuvo testaamassa Aurora-älytiellä.

Työyhteenliittymän päätutkimuskysymyksiä olivat UWB (eng. Ultra Wideband)
radioteknologialla mitattavat etäisyydet reunapaaluihin ja niiden sijoittelu ja
järjestelmän niiden vaikutus automaattiajoneuvon suoriutumistarkkuuteen;
ajoneuvon sisäisen paikannuksen seuranta ja kuinka se vaikuttaa kantamaan;
nopeuden mittaaminen ja sen vaikutuksen arvioiminen suhteessa paikannuksen laatuun. Automaattista ajoneuvoa testattiin neljällä eri HD-karttayhdistelmällä seuraavin välituloksissa saaduilla mittauksilla:
1.

Lumeton kartta + ajaminen lumettomissa olosuhteissa = keskimääräinen
virhe 27 cm
2. Lumeton kartta + ajaminen lumisissa olosuhteissa = keskimääräinen virhe
16 cm
3. Kartta lumisesta tiestä + ajaminen lumettomissa olosuhteissa = keskimääräinen virhe 18 cm
4. Kartta lumisesta tiestä + ajaminen lumisissa olosuhteissa =keskimääräinen
virhe 28 cm
Testitulosten loppuanalyysi valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.
Esimerkkivideo testiajoista on katsottavissa täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=dAThZV6Wzvc&feature=youtu.be

Kuva 15.

Paikannustarkkuustestaus karttadatayhdistelmien pohjalta.
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3.6 Aurora Borealis -verkosto
Vuosina 2016–2018 Aurora-kokeiluympäristön ympärille rakentui noin 80 toimijasta koostuva aktiivinen Aurora Borealis -verkosto, jonka vetovastuu oli Liikennevirastolla. Verkoston toimijoita yhdisti kiinnostus ja taito kehittää älykkään liikenteen, infrastruktuurin ja väylänpidon ratkaisuja Suomen haasteellisissa tie- ja sääolosuhteissa. Verkostojäsenet edustivat julkista ja yksityistä
sektoria sekä tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja Suomesta ja ulkomailta. Vuosittain verkosto järjesti useita verkostotapaamisia ja keskittyi verkottamaan
jäseniä toisiinsa uusien kumppanuuksien ja partneruuksien mahdollistamiseksi.
Vuoden 2018 aikana Aurora Borealis -verkosto siirrettiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan yhteisen Liikennelabran yhteyteen. Aurora-hankkeen
päättymisen myötä myös Liikenneviraston koordinaatiovastuu päättyi vuoden
2018 loppuun mennessä. Samanaikaisesti käynnistettiin neuvottelut verkoston
siirtämisestä markkinaehtoisen toimijan tai toimijoiden vastuulle vuoden 2019
alusta alkane, jotta verkoston avoimuus ja tasapuolisuus varmistettaisiin. Syksyllä 2018 Aurora Borealis -verkoston ja Liikennelabran jäsenille järjestettiin
verkostotilaisuus, jossa kartoitettiin kiinnostuneita markkinatoimijoita viemään
Aurora Borealis -verkostoa eteenpäin vuoden 2019 alusta alkaen.

Kuva 16.

Aurora Borealis -verkoston jäsenet vuoden 2018 lopussa.
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4 Aurora-kokeiluekosysteemin vuoden 2019
alusta alkaen
Aurora-hankkeen päättyminen vuoden 2018 lopussa sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus muuttivat Aurora-kokeiluekosysteemin vastuita vuoden 2019 alusta alkaen.
Aurora-älytien ympärille rakentunut kokeiluekosysteemi säilyy avoimena testiympäristönä testaajille ja kokeilijoille. Älytien tieinfrasta ja sen käytöstä vastaa
vuoden 2019 alusta alkaen Väylävirasto. Älytien telematiikka, testitarkoituksiin
rakennettu varustelu sekä testauksen tukitoiminnot ovat vuoden 2019 alusta
alkaen Intelligent Traffic Management Finlandin (ITMF) vastuulla. Myös älytiellä tapahtuvan, älytien varustelua ja tukipalveluita hyödyntävän testaus- ja
kokeilutoiminnan koordinointi, luvitus sekä yhteydenottojen tietopisteenä toiminen ovat ITMF:n vastuulla. ITMF luo ja ylläpitää älytien varustelua ja tukipalveluiden käyttöä ohjaavaa toimintaohjeistoa.
Väylävirasto määrittelee vastaisuudessakin tieinfraan liittyvät yhteistyötavoitteet ja -projektit Aurora-älytiellä sekä tunnistaa ja toteuttaa älytiellä ydintoimintaansa liittyviä T&K-hankkeita. Älyliikenneyhteistyön ja projektien tunnistamisesta ja toteuttamisesta vastaa vuoden 2019 alusta alkaen Liikenne- ja
viestintävirasto Traficom, joka vastaa myös kansainvälisestä viranomaisyhteistyöstä kokeiluekosysteemiin liittyen. Traficom myöntää vastaisuudessakin automaattisten ajoneuvojen kokeiluluvat Aurora-älytielle ja -korridorille
Suomessa.
Markkinaehtoinen Aurora Borealis -verkosto muodostuu vuoden 2019 aikana
Aurora Snowbox Oy:n johdolla ja jatkaa markkinatoimijoiden intressien mukaista verkostotoimintaa.
Lisätietoja Aurora-kokeiluekosysteemistä:
Aurora-älytie
Aurora Borealis -verkosto

https://tmfg.fi/fi/road/aurora-alytie
www.snowbox.fi
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Class
Building

Luokka
Rakennus

Kuvaus/Sisältö
Operaattoreiden ja Liikenneviraston
tietoliikenne‐ ja muiden laitteiden
laitetilat, erillinen rakennus

Description/Content
E‐Lon
N‐Lat
Equipment shelters for opertators and 7541974 361229
for Finnish Transport Agencys data
communications ‐ and other devices,
separate building

Cable manholes

Cable manhole

Kaapelointikaivo

Kaapelointikaivot

Cable manholes

Cable protection pipes, under the road

Cable protection pipe

Kaapelinsuojaputki

Kaapelinsuojaputket, tien alitukset

Device/Nimike
Equipment shelter

Label/Nimiöinti
LT‐VT21‐01

Cable protection pipes
Weather camera

LKA‐VT21‐01

Cable protection pipe
Camera

Kaapelinsuojaputki
Kamera

Weather camera

LKA‐VT21‐07

Camera

Kamera

Traffic camera

LKA‐VT21‐02

Camera

Kamera

Traffic camera

LKA‐VT21‐03

Camera

Kamera

Traffic camera

LKA‐VT21‐04

Camera

Kamera

Thermal camera
Electrical enclosure

LOK‐VT21‐02

Camera
Enclosure

Kamera
Laitekeskus

Enclosure

Laitekeskus

Enclosure

Laitekeskus

Enclosure

Laitekeskus

Enclosure

Laitekeskus

Enclosure

Laitekeskus

Enclosure

Laitekeskus

Enclosure

Laitekeskus

Enclosure

Laitekeskus

Enclosure

Laitekeskus

Electrical enclosure
LOK‐VT21‐03
Electrical enclosure
LOK‐VT21‐04
Electrical enclosure
LOK‐VT21‐05
Electrical enclosure
LOK‐VT21‐06
Electrical enclosure
LOK‐VT21‐07
Electrical enclosure
LOK‐VT21‐08
Electrical enclosure
LOK‐VT21‐09
Electrical enclosure
LOK‐VT21‐10
Electrical enclosure
LOK‐VT21‐11
Electrical enclosure

Enclosure

Laitekeskus

Electrical enclosure

LOK‐VT21‐12
LAM‐VT21‐01

Enclosure

Laitekeskus

Electrical enclosure
Traffic camera enclosure (no camera)

WIM‐VT21‐01
LKA‐VT21‐05 enclosure

Enclosure
Enclosure ‐ smaller case

Laitekeskus
Kotelo

Traffic camera enclosure (no camera)

LKA‐VT21‐06 enclosure

Enclosure ‐ smaller case

Kotelo

Cable protection pipes, under the
road
Cable protection pipes, next to the
Kaapelinsuojaputket, tien suuntaisesti road
Tiesääkamera, kiinnitetty mastoon
Weather camera, mounted on the
7536803 358744
mast
Tiesääkamera, kiinnitetty mastoon
Weather camera, mounted on the
7541657 361182
mast
Liikennekamera, kiinnitetty mastoon Traffic camera, mounted on the mast 7536803 358744
Liikennekamera, kiinnitetty
pylvääseen
Liikennekamera, kiinnitetty
pylvääseen

Traffic camera, mounted on the pole

7537820 359629

Traffic camera, mounted on the pole

7538549 359986

Data communications and electric
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
Data communications and electric
sivussa
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
Data communications and electric
sivussa
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
Data communications and electric
sivussa
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
Data communications and electric
sivussa
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
Data communications and electric
sivussa
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
Data communications and electric
sivussa
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
Data communications and electric
sivussa
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
Data communications and electric
sivussa
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
Data communications and electric
sivussa
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Data communications and electric
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
sivussa
distribution centre enclosure, on the
side of the road
Liikenteenmittauskeskus, tien sivussa Road flow measurement enclosure,
on the side of the road

7536811 358741

Katuosoite/Street Kommentti/Comment(s)
Taavantie 10

85 pcs
Total lenght of pipes 1515 m, Total of 39 passes
underneath of which 3 underneath intersecting
roads
Total lenght of pipes 43835 m
Torniontie 561
Kilpisjärventie 6
Torniontie 561

In LSP‐VT21‐01
Tietoliikenne‐ ja sähkökeskus tien
sivussa

Liikennekameran kotelo (ei kameraa), Traffic camera, mounted on the pole
kiinnitetty pylvääseen
Liikennekameran kotelo (ei kameraa), Traffic camera, mounted on the pole
kiinnitetty pylvääseen

7537442 359437

7538141 359806

7539081 360130

7539868 360376

7540548 360704

7541378 361133

7542933 361191

7543602 361033

7544248 360444

7545087 359761

7536808 358742
7541663 361182
7538963 360100

Kilpisjärventie 8
Torniontie 292

7539317 360184

Torniontie 253

Aurora-älytien instrumentointilista
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Electrical enclosure

LSP‐VT21‐01

Enclosure ‐ smaller case

Kotelo

Laitekotelo, kiinnitetty pylvääseen

Electrical enclosure, mounted on the 7537825 359619
pole
Electrical enclosure, mounted on the 7537825 359619
pole

Torniontie 414

Electrical enclosure

TTY‐VT21‐01

Enclosure ‐ smaller case

Kotelo

Laitekotelo, kiinnitetty pylvääseen

Electrical enclosure

LSP‐VT21‐02

Enclosure ‐ smaller case

Kotelo

Laitekotelo, kiinnitetty pylvääseen

Electrical enclosure, mounted on the 7538553 359975
pole

Torniontie 322

Electrical enclosure

TTY‐VT21‐02

Enclosure ‐ smaller case

Kotelo

Laitekotelo, kiinnitetty pylvääseen

7538553 359975

Torniontie 322

Mast

Masto

Ristikkomasto 8m, tien sivussa

Mast

Masto

Ristikkomasto 8m, tien sivussa

Jalusta

Arctic challenge UWB‐tolpituksen
pohjoisraja

Electrical enclosure, mounted on the
pole
Lattice mast 8m, on the side of the
road
Lattice mast 8m, on the side of the
road
Northern border of Arctic challenge
UWB‐sticks, UWB‐sticks are located
parallel to the road, on the side of the
road
Southern border of Arctic challenge
UWB‐sticks, UWB‐sticks are located
parallel to the road, on the side of the
road
Pole 18m, on the side of the road

ML‐001

Pole 18m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road

7542301
7537401
7537820
7538549

361286
359401
359629
359986

Pole 8m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road
Pole 8m, on the side of the road
Electric distribution centre enclosure,
on the side of the road
Electric distribution centre enclosure,
on the side of the road
Electric distribution centre enclosure,
on the side of the road
Electric distribution centre enclosure,
on the side of the road
Electric distribution centre enclosure,
on the side of the road
Road weather station, mounted on
the mast
Road weather station, mounted on
the mast (experimental road weather
station)

7538963
7539317
7541754
7542301
7537407
7537825
7538553
7538965
7539321
7537439

360100
360184
361224
361297
359392
359619
359975
360089
360173
359435

Lattice mast 8m
Lattice mast 8m

ML‐009

Northern border of Arctic challenge UWB‐
sticks

Pedestal

Southern border of Arctic challenge UWB‐
sticks
Pole 18m
Pole 18m
Pole 8m
Pole 8m

Pedestal
ML‐007
ML‐008
MI‐001
MI‐002
MI‐003

Pole
Pole
Pole
Pole

Pole 8m
Pole 8m
Pole 8m
Pole 8m
Pole 8m
Pole 8m
Pole 8m
Pole 8m
Pole 8m
Pole 8m

MI‐004
MI‐005
MI‐006
MI‐007
ML‐002
ML‐003
ML‐004
ML‐005
ML‐006

Pole
Pole
Pole
Pole
Pole
Pole
Pole
Pole
Pole
Pole

Electric distribution centre

SJK‐VT21‐01

Power distribution center

Jalusta
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Pylväs
Sähkökeskus

Arctic challenge UWB‐tolpituksen
eteläraja
Pylväs 18m, tien sivussa
Pylväs 18m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Pylväs 8m, tien sivussa
Sähkökeskus, tien sivussa

Sähkökeskus
Electric distribution centre

SJK‐VT21‐02

Power distribution center

Electric distribution centre

SJK‐VT21‐03

Power distribution center

Sähkökeskus, tien sivussa
Sähkökeskus
Sähkökeskus, tien sivussa
Sähkökeskus
Sähkökeskus, tien sivussa

Electric distribution centre

SJK‐VT21‐04

Power distribution center

Electric distribution centre
Road weather (TSA)

SJK‐VT21‐05
TSA‐VT21‐01

Power distribution center
Road weather station

Tiesääasema

Road weather (TSA)

TSA‐VT21‐02

Road weather station

Tiesääasema

Laser scanning point

Vehicle distance and lenght
measurement
Vehicle distance and lenght
measurement
LAM‐VT21‐01

Scanner

Skanneri

Scanner

Skanneri

Sensor

Anturi

Sensor
Sensor
Sensor

Anturi
Anturi
Anturi

Sensor
Sensor

Anturi
Anturi

Sähkökeskus

Laser scanning point
Road flow measurement (LAM)
Weight in motion sensor (WIM)
Acceleration sensor
Percostation
Acceleration sensor
Surface deflection sensor

Vehicle weight measurement
Monitoring tyre type
Monitoring moisture and bearing
capacity in road construction
Monitoring tyre type
Monitoring the road surface
deflection

Sähkökeskus, tien sivussa
Tiesääasema, kiinnitetty mastoon
Tiesääasema, kiinnitetty mastoon
(koetiesääasema)

Torniontie 414

7536803 358744
7541657 361182
7538798 360057

189 pcs

7537445 359422

7541757 361214

7539078 360130
7541374 361133
7543599 361034
7545090 359759
7536803 358744

Torniontie 561

7541657 361182

Kilpisjärventie 6

In LSP‐VT21‐01
In LSP‐VT21‐02
Liikenteenmittauspiste, tien alla

Road flow measurement, under the
road

7536793 358744

Torniontie 561

7541684 361196
7541684 361196

Kilpisjärventie 8
Kilpisjärventie 8
In LSP‐VT21‐01
In TTY‐VT21‐01
In TTY‐VT21‐01

Aurora-älytien instrumentointilista
Pressure sensor
Asphalt strain sensor
Vertical deformation of unbound bearing
layer measuring sensor
Percostation
Acceleration sensor
Surface deflection sensor
Pressure sensor
Asphalt strain sensor

Monitoring tyre impact on the road
surface
Monitoring tyre impact on the road
surface
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Sensor

Anturi

Sensor

Anturi

Sensor

Anturi

Sensor

Anturi

Sensor
Sensor

Anturi
Anturi

Sensor

Anturi

Sensor

Anturi

Sensor

Anturi

Sensor

Anturi

Sensor

Anturi

Sensor

Anturi

In TTY‐VT21‐01
In TTY‐VT21‐01
In TTY‐VT21‐01

Monitoring moisture and bearing
capacity in road construction
Monitoring tyre type
Monitoring the road surface
deflection
Monitoring tyre impact on the road
surface
Monitoring tyre impact on the road
surface

Vertical deformation of unbound bearing
layer measuring sensor

In LSP‐VT21‐02
In TTY‐VT21‐02
In TTY‐VT21‐02
In TTY‐VT21‐02
In TTY‐VT21‐02
In TTY‐VT21‐02

Piezo cables

Piezo cables

Acceleration sensors

Acceleration sensors

Pir‐Sensor
Variable message sign (TIO)

Pir‐Sensor
VME‐VT21‐01/TIO‐VT21‐01

Variable message sign

Tiedotusopaste

Variable message sign (TIO)

VME‐VT21‐02/TIO‐VT21‐02

Variable message sign

Tiedotusopaste

Data collector

Data collector

HUOM!

Piezokaapelit, asennettu asfalttiin n.
5cm syvyyteen
Kiihtyvyysanturit, asennettu asfalttiin
noin. 5cm syvyyteen

Piezo cables, installed in the asphalt,
about in 5 cm depth.
Acceleration sensors, installed in the
asphalt, about in 5 cm depth.

7543263 361114
7543263 361114

7543263 361114
Pir‐sensori, kiinnitetty valopylvääseen Pir‐Sensor, mounted on the light pillar
7536685 358650
Varoitusmerkin ja tiedoitusopasteen Combined variable warning ‐ and
yhdistelmä, tien sivussa (Täysmatriisi) message sign, on the side of the road
(VMS, full matrix)
7667880 256024
Varoitusmerkin ja tiedoitusopasteen Combined variable warning ‐ and
yhdistelmä, tien sivussa (Täysmatriisi) message sign, on the side of the road
(VMS, full matrix)
Data collector, mounted on the light 7543263 361114
Datakeräin, kiinnitetty valopylvääseen pillar

Jalustoja yhteensä 189 kpl 1,5km tiepätkällä molemmin puolin tietä
Kaapelinsuojaputkea yhteensä 43835 m tien sivussa (eniten itäisellä puolella tietä)
Kaapelinsuojaputkea yhteensä 1515m tien alituksiin (39 alituskohtaa)
Kaapelointikaivoja yhteensä 85 kpl

Location not accurate

Location not accurate but in Smart Road area
situated on the Aurora corridor (in Kilpisjärvi)
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Älykäs aurausviitoitus
Loppuraportti
31. elokuuta 2018
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Kokeilun tausta
Tässä projektissa oli tarkoituksena tutkia RTK-GPS - teknologian soveltuvuutta lumenaurauksen apuna. Teiden talvikunnossapidossa käytetään aurausviittoja tien reunan merkitsemiseen. Heijastimella varustettujen
muovisten aurausviittojen avulla auran kohdistaminen on suhteellisen vaivatonta myös erittäin lumisilla tieosuuksilla. Yksi aurausviittojen ongelma on lumen tai jään kiinnittyminen heijastimen pintaan, mikä haittaa
viittojen näkyvyyttä erityisesti lumisateen aikana. Toinen viittojen ongelma on se, että aurat osuvat niihin ja
viittoja häviää talven aikana. Aurausviitat ovat myös työläitä asentaa sillä kaikki Suomen tiet viitoitetaan
syksyn aikana noin sadan metrin välein ja risteysalueella sekä mutkaisilla teillä noin kaksi kertaa tiheämmin1.
Yhden aurauskepin hinta asennuksineen ja poistoineen on noin 1 euron / kpl / vuosi. Aurausviitoituksen kokonaiskustannuksia voidaan arvioida olettaen, että noin kolmasosa Suomen tieverkoston 454 000 kilometristä2 on merkitty aurausviitoilla. Näin laskien aurausviittoja tarvitaan noin kolme miljoonaa kappaletta, joka
vastaa 3 miljoonaa euron kuluja vuosittain. Nykyisiin aurausviittoihin perustuvaan menetelmään verrattuna
RTK-GPS - pohjaisen auton ohjauksen eduiksi on oletettu parantunut laatu, lisääntynyt liikenneturvallisuus ja
kustannussäästöt aurausviittojen vähenemisen seurauksena. Projektissa oli tarkoitus kokeilla tai päätellä tuloksista kahta asiaa: 1) RTK-GPS -järjestelmän tuomia hyötyjä̈ auraukseen ja 2) uudenlaista paikallista RTKGPS - järjestelmää.̈ Kokeilussa on oletettu, että auraustyön tarkkuusvaatimus lumipenkan reunan paikalle on
± 20 cm.
Paikallinen järjestelmä̈ toteutetaan erillisillä̈ RTK-GPS - vastaanottimilla ja radiomodeemeilla. Järjestelmää̈ oli
tarkoitus testata ajoneuvolla, johon sijoitettu RTK-GPS - vastaanotin opastaa kuljettajaa pysymään tarkasti
reitillä̈ taulutietokoneeseen tehdyn käyttöliittymäohjelmiston avulla. Testaus oli tarkoitus tehdä Muonion
Aurora - koetiellä. Käyttöliittymää ei ollut tarkoitus tehdä toimivaksi tuotteeksi vaan testata komponenttien
ja ohjelmiston osien toimivuutta tähän tarkoitukseen.

1. Valitun menetelmän yleiskuvaus
Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti projektissa tutkittiin erilaisten kaupallisesti saatavilla olevien RTK-GPS
- järjestelmien ominaisuuksia, hintoja ja luvattua suorituskykyä. RTK-GPS - järjestelmän periaatteen mukaisesti laitteistossa täytyy olla paikallaan pysyvä GPS-vastaanotin ja liikkuva GPS-vastaanotin3 4 (Kuva 1). Paikallaan pysyvä asema lähettää radiomodeemilinkin avulla liikkuvalle asemalle koko ajan satelliiteista tulevien
signaalien vaihetietoa, reaaliajassa. Mittasignaalina käytetään siis noin 1.5 GHz taajuudella tulevan satelliittisignaalia (siniaaltoa) itsessään, eikä pelkästään sen sisältämää digitaalista koodia, ja mitataan tulevan signaalin vaihetta. Näin saadaan liikkuvan aseman paikannustarkkuutta parannettua tyypillisesti ± 1 - 2 cm tasolle5. Järjestelmää käytetään nykyään pääasiassa rakentamisessa, hitaasti liikkuvissa työkoneissa, kuten kaivinkoneissa. Laitteiston toiminnan kannalta on parasta, jos kiinteästi sijoitetut tukiasemat ovat mahdollisimman avoimella paikalla. Yleinen käsitys on ollut, että yksi tukiasema kattaa tarkassa toimintatavassa säteeltään 10 km ympyrän. Tosin nykyiset RTK-GPS- järjestelmät lupaavat jopa 30 km toimintasäteen. Tukiasemia
voi olla myös harvemmassa, jos sallitaan suurempi virhe. Tukiasema vaatii verkkosähköä toimiakseen ja se
1

http://www.ylivieska.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ylivieska/embeds/ylivieskawwwstructure/21373_Tarjouspyynto_auraustikutus.pdf
2

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_tieverkko

3

https://fi.wikipedia.org/wiki/Reaaliaikainen_kinemaattinen_mittaus

4

https://www.novatel.com/an-introduction-to-gnss/chapter-5-resolving-errors/real-time-kinematic-rtk/

5

https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_kinematic
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olisi oltava mahdollisimman avoimella paikalla, jotta satelliittien näkyvyys olisi mahdollisimman hyvä̈.
Nykyään on satelliittijärjestelmiä paitsi alkuperäisen USAsta peräisin olevan GPS-järjestelmän lisäksi
venäläinen GLONASS, kiinalainen Beidou ja EU-rahoitteinen Galileo. SBAS eli Satellite Based Augmentation
System on GPS-paikannusjärjestelmän toimintaa parantava alueellinen järjestelmä. Se perustuu ylimääräisien satelliittien tietyllä alueella lähettämiin korjaussignaaleihin, joiden johdosta alueella toimivat GPSpaikantimet toimivat tarkemmin6. Kaikki tietyn järjestelmän satelliitit käyttävät samoja taajuuksia, mutta ne
erotellaan toisistaan niiden lähettämien bittikoodien avulla. Tätä korrelaatiota kutsutaan myös kanavajaotteluksi 7. Periaatteessa GPS-vastaanottimissa olisi hyvä olla kanavia vähintään niin paljon kuin satelliitteja on
näkyvissä ja jos satelliittien näkyvyys vaihtelee, kanavia olisi hyvä olla huomattavasti enemmänkin. Edistyneemmissä vastaanottimissa on satoja kanavia. Kun käytettävissä olevien kanavien lukumäärä kasvaa,
GPS-vastaanotin kykenee seuraamaan käytännössä useampia satelliitteja, varsinkin liikkeellä olevissa vastaanottimissa, ja paikannustarkkuus ja reagointinopeus paranevat.

Kuva 1. RTK-GPS- järjestelmän periaate.
GPS-järjestelmän tarkkuuteen vaikuttaa se, kuinka monta satelliittia on näkyvissä ja kuinka lähellä ne sijaitsevat. GPS-vastaanotin voi myös vastaanottaa valmiiksi virheellistä signaalia, joka on heijastunut jostain kiinteästä kohteesta, kuten rakennuksesta, maaston muodoista, kulkuneuvoista jne. Tämä heikentää järjestelmän tarkkuutta8. Kehittyneemmät järjestelmät kykenevät erottamaan paremmin virheellisen signaalin oikeasta signaalista. Signaali voi myös heikentyä, puuston tai muiden esineiden/kasvullisuuden vuoksi. Sitä vastoin lumi- tai vesisade tai pilvet eivät heikennä GPS-signaalia, koska niiden käyttämä 1575 MHz taajuus on
valittu nimenomaan sen vuoksi, että signaali etenee mahdollisimman hyvin ilmakehän läpi9.

6

https://fi.wikipedia.org/wiki/SBAS

7

https://electronics.stackexchange.com/questions/11884/how-many-gps-channels-make-sense

8

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Accuracy_of_GPS_data

9

http://gpsinformation.net/gpsclouds.htm
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Markkinoilta löydettiin neljän eri hintaluokan järjestelmiä. Ne eroavat toisistaan vastaanottimien herkkyydessä, antennien koossa ja mahdollisten kanavien lukumäärissä. Periaatteessa mitä enemmän käytössä on
satelliitteja, sitä tarkempi järjestelmä on. Tämä edellyttää myös sen, että satelliitit eivät ole liian kaukana
horisontissa eli liian loivissa kulmissa ja että vastaanottimessa on tarpeeksi kanavia. Oulun korkeudella on
edullista, jos RTK-GPS-vastaanotin pystyy käyttämään kaikkia neljän eri järjestelmän satelliitteja, koska näkyvissä olevat satelliitit ovat usein loivissa kulmissa ja varsinkin GALILEO- ja GLONASS-järjestelmän satelliitit
ovat tyypillisesti täällä hyvissä vastaanottokulmissa. Tässä esitellään viisi RTK-GPS - vastaanotinmallia eri hintaluokista.
1. Navspark HP-GL. Kyseessä on mikrotietokoneeseen, kuten Arduinoon, kytkettäväksi tarkoitettu koteloimaton piirikortti. Hintaluokka tälle piirikortille on noin 100 euroa. Tämä vastaanotin toimii GPS
ja GLONASS-satelliiteilla.

2. PIKSI Evaluation Kit. Tämä on kokonainen järjestelmä, joka sisältää koteloimattomat GPS-vastaanottimet ja myös radiolinkkimoduulit, joiden välityksellä referenssidata siirtyy paikallaan pysyvältä
asemalta liikkuvalle asemalle. Myös PIKSI käyttää GPS- ja GLONASS-satelliitteja. PIKSI-järjestelmän
hintaluokka on 2000 USD.
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3. Tersus- BX305 GNSS Kit- järjestelmä. Myös tämä vaihtoehto sisältää kokonaisen järjestelmän eli
referenssiaseman, liikkuvan aseman, antennit, kaapelit ja ohjelmiston. Tersus pystyy käyttämään
GPS-, GLONASS- ja Beidou-satelliitteja. Tersuksen pakettihinta on myös noin 2000 USD.

4. ComNav T300 GNSS- vastaanotin. Kyseessä on kiinalainen ”halpaversio” perinteisten paikannustekniikan toimittajien järjestelmistä. Tässä projektissa ei ollut mahdollisuutta käytännön vertailuun
ComNavin ja länsimaisten kalliimpien vastaanottimien välillä. Datalehden suoritusarvojen perusteella kyseessä on kilpailukykyinen tuote. Se kykenee käyttämään 256 eri satelliittikanavaa kaikista
neljällä satelliittijärjestelmällä eli GPS, GLONASS, Beidou ja Galileo. Hintaluokka yhdelle vastaanottimelle on 5000 USD. Se sisältää 410 - 470 MHz taajuudella toimivan radiolinkin, jonka lisäksi siinä on
4G- ja WIFI-modeemit.
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5. TRIMBLE R10 GNSS- vastaanotin voi käyttää jopa 440 kanavaa. Se sisältää myös UHF-radiolinkin.
Järjestelmä, joka sisältää kaksi vastaanotinta radiolinkkeineen, maksaa noin 20 000 - 25 000 USD.
Mittauksen RMS-hajonnaksi vaakasuunnassa luvataan alle 30 km säteellä tukiasemasta 8 mm + 1
ppm, mikä tarkoittaa parhaimmillaan 6 x 8 mm = 48 mm hajontaa ääriarvojen välillä, olettaen, että
hajonta noudattaa Gaussin jakautumaa10.

2. Koejärjestelmän rakentaminen ja testaus
Kokeilun alussa hankittiin edulliset (50 USD) maksavat Navspark NS-HP moduulit (2 kpl) sekä niille sopivat
Tallysman-antennit. Vastaanottimet kytkettiin kaapeleilla toisiinsa, koska niille ei ollut valmiina saatavilla
radiolinkkejä. Tällöin ei ollut vielä saatavilla HP-GL-mallia, joka käyttää myös GLONASS-satelliitteja. Tämän
mallinen vastaanotinpari hankittiin myöhemmin, mutta niiden testausta ei jatkettu, koska niillekään ei
ollut saatavilla valmista radiodatalinkkiä. Antennit kiinnitettiin Dimense Oy:n toimitalon katolle vierekkäin
n. 7 metrin korkeuteen paikkaan, josta on esteetön näkyvyys taivaalle. Molempien antennien pysyessä
paikallaan ja niin kauan aikaa kun signaalin hyvyyttä kuvaava RTK-ratio oli 10, mittaustarkkuus osoittautui
erinomaiseksi ja rover-antennin sijainti pysyi muuttumattomana origossa, kohinan vaikutuksen ollessa
RTK-GPS:lle luvattua luokkaa. Aika ajoin kuitenkin RTK-ratio pieneni johtuen näkyvillä olevien satelliittien
epäideaalisesta sijainnista, niiden vähäisestä lukumäärästä tai huonosta säästä. Navsparkin RTK-moodi
vaatii toimiakseen vähintään 7 satelliittia, joiden tulee sijaita symmetrisesti mittauspaikan suhteen. RTKration lähestyessä nollaa mittausmoodi muuttui automaattisesti differentiaaliseen GPS-moodiin (DGPS),
jonka mittaustarkkuus on muutamia metrejä.
Ongelmana on, että mittausmoodin muuttuessa takaisin RTK-moodiksi, rover-antennin paikka ei ole enää
mittauksen alkuperäisessä origossa vaan se on ikään kuin siirtynyt muutaman metrin paikaltaan. Tässä
”uudessa” origopisteessä mittaustulosten heilunta oli vain muutaman millimetrin luokkaa. Kun RTK10

https://fi.wikipedia.org/wiki/Normaalijakauma
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moodi jossain vaiheessa taas katoaa ja palaa takaisin, on origo-paikka taas siirtynyt satunnaisesti.
Navsparkin valmistajan mukaan ongelma on tyypillinen yhden taajuuden RTK-GPS-järjestelmille, jossa
mittaus voi kiinnittyä ”väärään” signaaliin.
Silloin kun RTK-ratio on ollut 10, on nykyisillä Navspark NS-HP-moduuleilla saatu hyviä mittaustuloksia,
jotka on esitetty kuvissa 2 ja 3. Mittauksissa on siirretty liikkuvan antennin paikkaa tukiaseman antennin
pysyessä paikallaan. Mittaukset tehtiin Liminganlahden rannalla Oritkarissa, jossa ympäröivä puusto ei
häirinnyt mittauksia.
Yhteenvetona Navsparkin moduuleilla tehdyistä mittauksista voidaan sanoa, että niillä saavutettu paikannuksen resoluutio on RTK-GPS- järjestelmän oletetulla tasolla. Ongelmana niissä on ennen kaikkea se,
että ne kykenevät käyttämään vain yhden järjestelmän satelliitteja, jonka vuoksi RTK-GPS- toimintamoodi
lakkaa ajoittain toimimasta. Navsparkin moduuleissa ei myöskään ollut mukana radiolinkkiä, jonka vuoksi
niitä ei voitu käyttää liikkuvissa mittauksissa.

Kuva 2. Navspark NS-HP-moduuleilla mitattu tulos Liminganlahden rannalla Oritkarissa hyvillä satelliittisignaaleilla. Molempien GPS-moduulien antennit, referenssiaseman ja liikkuva aseman, oli sijoitettu vierekkäin pakettiauton katolle.
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Kuva 3. Mittaustulos, jossa liikkuvan aseman antennin paikkaa on siirretty ensin 20mm kaakkoon ja sen jälkeen 20mm lounaaseen.

Myöhemmin (loppuvuonna 2017) hankittiin uusi järjestelmä Tersus BX305, joka sisältää koteloidut vastaanottimet ja niille lähetin/vastaanottimet sekä kaapelit. Radiolinkki toimii 433 MHz taajuudella ja lähetysteho
on 500 mW. Niille luvataan omilla antenneillaan 1 km suurin linkkietäisyys, mutta myöhemmin hankituilla
pitkillä antenneilla (kuvassa 4) järjestelmä pysyi RTK-moodissa ja paikallaan pysyvä asema linkitettynä liikkuvaan, jopa noin 2 km etäisyydellä.
Järjestelmään hankittiin myös kiinalainen radiolinkkisysteemi KYL300P, joka toimii jopa 10 W teholla ja samalla 433 MHz taajuudella. Sitä ei kuitenkaan käytetty näissä testeissä, koska ilmeni, että radiolinkkiyhteys
on testeihin riittävä myös pienemmällä 500 mW teholla.
Tersuksen käyttöliittymä toimi Windows-tietokoneessa ja siinä näkyy merkkivaloina tukiasemalta tuleva tieto
(merkinnällä BASE) ja RTK-moodin ilmaisu. Tersus kykenee käyttämään hyväksi GPS- , Galileo- ja Beidoujärjestelmien satelliitteja.
Kuvassa 5 on esitetty yhden aseman sisältö eli 5V teholähde (ylinnä), KYL300P-radiolinkki (keskimmäisellä
hyllyllä) sekä Tersus BX305-vastaanotin (alhaalla vasemmalla) ja Tersuksen radiolinkki (alhaalla oikealla). Järjestelmän käyttösähkö otettiin 12V/65 Ah auton akusta.
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Kuva 4. Mittaus Oritkarissa. Kuvassa näkyy liikkuvan Tersus BX305- aseman antennit (auton katolla) ja
referenssiaseman antennit.

Kuva 5. Tersus BX305- järjestelmän yksi asema.
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Tersus BX305- järjestelmällä tehtiin myös pitempiä koeajoja. Pisimmillään ne ulottuivat 2 km etäisyydelle
paikallaan pysyvästä tukiasemasta, joka sijaitsi Dimensen toimipisteen lähellä Oulun Korjaamotien viereisellä avoimella hiekkakentällä (kuvassa 6 alhaalla oikealla). Tukiaseman sijoituspaikassa lähimmät puut sijaitsivat yli 50 metrin etäisyydellä. Yhteenvetona näistä Oulussa Välivainion ja Tuiran alueella ajetuista reiteistä voidaan todeta:


Ensimmäiset 100 m koereitistä järjestelmä pysyi RTK-GPS-moodissa käyttöliittymän mukaan ja todennäköisesti myös todellisuudessa ja tarkkuus oli tyypillinen tälle moodille.



Noin 100 -150 metrin etäisyydellä tukiasemasta ajettiin samalla tiellä useaan kertaan mahdollisimman tarkkaan samassa paikassa (Korjaamotie).



Suuri osa ajoista (myös useaan kertaan ajettu tieosuus Korjaamotiellä) oli silmämääräisesti samanlainen reitti, kuin todellisuudessa ajettu, mutta se oli siirtynyt 100 - 200 metriä paikaltaan. Siirtymän
suunta oli suurimmaksi osaksi luoteeseen, mutta pitemmällä siirtymällä, Bertel Jungin tiellä, siirtymä
oli koillisen suuntaan. Tässä tapahtui siis samankaltainen offset-siirtymä kuin Navsparkin vastaanottimilla, mutta huomattavasti suurempana.



Korjaamotiellä ajetut ajot menivät kaikki mittaustarkkuuden rajoissa samaan kohtaan, mutta ao.
kohta oli siirtynyt oikeasta kohdasta selvästi koilliseen, noin 150 metriä eli ajojen toistettavuus oli
RTK-GPS - järjestelmälle oletetulla tasolla.



Lähes koko Bertel Jungin tieosuuden ajan järjestelmä ilmoitti olevansa RTK-moodissa ja saavansa signaalia tukiasemalta eli BASE-valo oli vihreänä. Myös Välivainion Paulaharjuntiellä järjestelmä ilmoitti,
että BASE-signaalia oli saatavissa, mutta RTK-GPS-moodia ei saavutettu runsaan puuston vuoksi.



Kun järjestelmä käynnistettiin uudestaan 2 km etäisyydellä tukiasemasta Bertel Jungin tien päässä,
järjestelmän käyttöliittymässä oli BASE-valo punaisena, mutta siitä huolimatta tulos oli tarkemmin
oikeassa paikassa kuin BASE-valon palaessa vihreänä tukiasemasta poispäin ajettaessa.



Kun lähestyttiin tukiasemaa uudelleen Bertel Jungin tiellä, BASE-valo syttyi uudestaan vihreäksi ja
myös RTK-GPS- valo oli vihreänä, mutta siitä huolimatta tulos ei ollut oikeassa paikassa.

Yhteenvetona Tersuksen BX305-järjestelmän käytöstä voidaan sanoa, että:


Radiolinkki toimii luvatusti ja pitemmillä antenneilla paremminkin kuin datalehdissä on luvattu.



Ajoittain, lähellä tukiasemaa, järjestelmä näyttää ilmeisesti oikean tuloksen RTK-GPS-järjestelmälle
luvatulla tarkkuudella.



Järjestelmässä on joku ongelma joko ohjelmakoodissa tai sähköisessä toteutuksessa, jonka vuoksi
tulokset voiva olla aika kaukana oikeasta paikasta, vaikka ne ovatkin silmämääräisesti RTK-GPS- järjestelmälle luvatulla tarkkuudella toistettavia.



Em. ongelmien vuoksi Tersus BX305-järjestelmää ei voida käyttää todelliseen testaukseen Muonion
Aurora-koetiellä.
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Kuva 6. Google Maps- kartan päälle sijoitetut koeajot Tersus BX305-järjestelmällä. Ajot on siirretty Google
Mapsiin GPSVisualizer-ohjelmistolla.

3. Mittaukset Trimble R10 – GNSS-mittalaitteella
Mittauksia tehtiin myös Trimble R10 GNSS-mittalaitteella, jota käytetään maanmittausalalla kaikkein
vaativimmissa sovellutuksissa. Mittalaitteiston korkea hinta rajoittaa sen hyödyntämistä aurauksen
apuvälineenä eikä se sellaisenaan siihen sovellukaan, koska käyttöliittymä ja aurausta avustava ohjelmisto
puuttuvat. R10 on kuitenkin markkinoiden tarkimpia mittalaitteita ja se pysyy hyvin RTK-moodissa pystyen
lukemaan kaikkien paikannusjärjestelmien satelliitteja (GPS, Glonass, Galileo, Beidou) myös liikkuvasta
ajoneuvosta. R10 hyödyntää kaupallista korjaussignaalia, joten se ei tarvitse erillistä tukiasemaa RTKmittaustarkkuuden saavuttamiseksi. Tämä tekee järjestelmästä hyvin joustavan käyttää, mitä helpottaa myös
langaton Bluetooth-radioyhteys GNSS-antennin ja tallennus/kontrolliyksikön välillä.
Tutkimus aloitettiin tekemällä pistemittauksia Dimense Oy:n toimitalon ympäristössä Oulun Välivainiolla.
Tutkimuksessa merkittiin noin kilometrin mittaiselle pyörätiereitille 10 testipistettä, jotka kaikki mitattiin
kuusi kertaa. Mittauksessa GNSS-antenni oli kiinnitettynä hiilikuitusauvaan, joka asemoitiin paikalleen terävän kärkensä ja sauvassa olevan vesivaa’an avulla niin että kallistuksesta aiheutuva virhe saatiin minimoitua.
Kukin mittaus kesti noin viisi sekuntia, jonka aikana mittalaite teki viisi mittausta ja laski niiden keskiarvon.
Mittalaite hyväksyy vain RTK-ehdon mukaiset mittaustulokset ehtojen ollessa 5 cm vaakasuuntaiselle heilunnalle, 8 cm pystysuuntaiselle ja 5 cm kallistukselle.
Alla ovat mittaustulokset, joissa radius tarkoittaa kyseisen mittauspisteen mittaustulosten keskiarvon ja suurimman mitatun paikan erotusta. Toisin sanoen kaikki samassa pisteessä suoritetut mittaukset menevät radius-säteisen ympyrän sisälle. Yksikkönä on metri, joten esim. M1:n säde on 1,2 cm, M3:n säde 2,2 cm ja
muut tulokset ovat näiden ääriarvojen välillä. Tulokset ovat erinomaisia ja täyttävät kirkkaasti auraustyön
vaatimukset.
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M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

radius = 0,012602
radius = 0,013899
radius = 0,022980
radius = 0,016865
radius = 0,015938
radius = 0,013899
radius = 0,018347
radius = 0,019459
radius = 0,013158
radius = 0,012973

Pistemittausten jälkeen tehtiin samalla ”testiradalla” toinen mittaus, jossa mittalaitteistoa siirrettiin polkupyörällä pitkin pyörätien asvaltin reunaa käyttäen kuvan 7 mukaista mittausjärjestelyä. Kuvassa 8 on
mittaustulos piirretty vihreällä merkkiviivalla alueen ilmavalokuvan päälle mittausvälin ollessa yksi metri.
Silmämääräisesti mittaustulos noudattaa hyvin tarkasti kuljettua reittiä eikä vihreässä viivassa ole havaittavissa katkeamia, joka kertoisi mahdollisista satelliittien katvealueista tai korjaussignaalin puuttumisesta.

Kuva 7. Trimble R10 GNSS-järjestelmä kiinnitettynä polkupyörän runkoon. Mittauksessa polkupyörää talutettiin pitkin pyörätien asvaltin reunaa.
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Kuva 8. Mittaustulos, jossa GNSS-vastaanotinta on liikutettu polkupyörällä noin kilometrin mittaisella testiradalla. Yhtenäinen vihreä viiva osoittaa kuljetun reitin pitkin pyörätien asvaltin reunaa.
Kuvassa 9 on mittaustulos, jossa GNSS-antenni oli pakettiauton katolla n. 2,5 metrin korkeudella auton kulkiessa maksimissaan n. 60km/h Kuusamontiellä lähellä Dimense Oy:n toimipistettä Oulun Välivainiolla. Pienestä kuvasta on nähtävissä kuinka alikulkusillan kohdalla vihreä mittausviiva katkeaa, mikä kertoo satelliittiyhteyden hetkellisestä katoamisesta. Vastaava autolla tehty mittaus Paulaharjuntiellä osoitti tien vierellä
olevien korkeiden puiden haittaavan selvästi mittausta. Sen sijaan kävelyvauhtia kulkiessa eivät samat puut
aiheuttaneet ongelmia mittaukseen.

Kuva 9. Mittaustulos, jossa GNSS-vastaanotin oli kiinnitettynä auton katolle noin viiden kilometrin mittaisella
edestakaisella testireitillä. Pienessä kuvassa oikealla näkyy mittauksen hetkellinen katkeaminen alikulkusillan
aiheuttaman satelliittikatveen vuoksi.
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Tutkimuksia tehtiin myös Aurora – koetiellä (VT 21) Muoniossa (Kuva 10), josta oli saatavana myös mitattua
vertailuaineistoa virheanalyysin tekemistä varten. Tutkimuksia tehtiin koko 10 kilometrin mittaisen koetien
alueella ajaen eri nopeuksilla molempiin suuntiin. Tiellä ajettiin pyrkien pitämään eturengas oikean puoleisen
reunaviivan päällä. Ajolinjan silmämääräisesti arvioitu epätarkkuus eli poikkeama reunaviivasta oli luokkaa
+/-10 - +/-15 cm.

Kuva 10. Aurora – koetie Muoniossa. Kuvassa näkyy myös Dimense Oy:n pakettiauto.
Kuvassa 11 on esitetty mittaustulos, jossa ajetaan 30 kilometrin tuntinopeudella Muonio – Pello - suunnassa
aivan koetien eteläpäässä siten, että auton oikea rengas kulkee tien reunaviivan päällä. Kuvaaja on saatu
vähentämällä GNSS-mittalaitteen tulos tien keskiviivan koordinaateista, jotka on mitattu laserkeilaimella
konsulttitoimisto SITO Oy:n toimesta. Johtuen GNSS-antennin sijainnista auton oikealla puolella on kaikissa
mittaustuloksissa noin kolmen metrin poikkeama, joka on poistettu laskennallisesti, jotta virheenarviointi on
havainnollisempaa.

Poikkeama tien sivusuunnassa [m]

Sivupoikkeama, 30 km/h, Muonio - Pello
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Kuva 11. Auton poikkeama tien sivusuunnassa 700 metrin matkalla nopeudella 30 km/h (Muonio – Pello).
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Mittaukset on tehty noin metrin välein käyttäen 10 senttimetrin RTK-ehtoa vaaka- ja pystysuunnalle sekä
kallistukselle. Kuvaajan perusteella auton maksimi sivupoikkeama on noin ± 20 cm, jota voi pitää hyvänä tuloksena ottaen huomioon, että auton ohjaus reunaviivan päällä tapahtui aistinvaraisesti koko ajan muuta
liikennettä silmäillen. Olettaen, että virheet ajolinjoissa sekä GPS-mittaustuloksissa ovat Gaussin jakautuneita, saadaan mittaustulosten keskihajonta (RMS-arvo) jakamalla huipusta huippuun arvo kuudella, jolloin
tulokseksi saadaan noin 6,7 cm. Tämä tulos on riittävä tarkkuus lumenauraukseen.
Vastaava mittaus toistettiin Pello – Muonio – suunnassa, jolloin sivusuuntaiset maksimipoikkeamat olivat alla
olevan kuvaajan mukaisesti hieman suuremmat, ± 30 cm (Kuva 12). Tässä kuvaajassa on myös enemmän
nopeita muutoksia, jotka todennäköisesti johtuivat hyvin kapean asvalttipientareen aiheuttamista haasteista
pitää auto turvallisesti oikealla ajolinjalla.

Poikkeama tien sivusuunnassa [m]

Sivupoikkeama, 30 km/h, Pello - Muonio
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mittauksen järjestysnumero

Kuva 12. Auton poikkeama tien sivusuunnassa 700 metrin matkalla nopeudella 30 km/h (Pello – Muonio).

Tutkimuksia tehtiin myös ajamalla koko Aurora-koetie päästä päähän kahteen kertaan ajonopeudella 60
km/h, joista toisen mittaustulos on esitetty kuvassa 13. RTK-ehto oli sama kuin edellä mutta tallennusväli oli
tässä mittauksessa metrin sijasta kolme metriä johtuen hitaasta tiedonsiirrosta GNSS-antennin ja tallennusyksikön välillä. Kuten edellä tässäkin mittauskuvaajassa on havaittavissa hidasta ja nopeaa aaltoilua, joista
edellinen johtuu kuljettajan ohjausvirheistä reunaviivan päällä ja jälkimmäinen on RTK-GPS mittaukseen liittyvää tyypillistä kohinaa. Maksimipoikkeamien ollessa noin ± 40 cm saadaan keskihajonnaksi noin 13 cm
edellä mainitulla tavalla. Tämä on myös hyvä tulos ottaen huomioon matkan pituuden ja sen, että auton
suuntaaminen tapahtui aistinvaraisesti ilman mittalaitteen apua.
Mittauksessa ei ollut satelliittien katvealueita lukuun ottamatta paalulukemien 4197,7 – 4233,7 välistä noin
30 metrin pituista matkaa. Edellä esitetyissä mittauskuvaajissa ei ole käytetty vaaka-akselilla paalulukemia,
koska virheanalyysin kannalta niillä ei ole merkitystä.
Vastaava testiajo tehtiin myös Muonio – Pello - suunnassa, mutta mittaus keskeytyi jo noin kilometrin kohdalla johtuen korjaustukiasemasignaalin katkeamisesta.
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Poikkeama tien sivusuunnassa [m]

Sivupoikkeama, 60 km/h, Muonio - Pello
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Kuva 13. Auton poikkeama tien sivusuunnassa koko Aurora-koetien 10 kilometrin matkalla nopeudella 60
km/h (Muonio – Pello).

4. Suunnitelma lumiaurauksen apuvälineenä toimivasta mittalaitteesta
Älykäs aurausviitoitus – tutkimushankkeessa oli tarkoitus myös rakentaa yksinkertainen prototyyppi aurauksen apuvälineenä toimivasta mittalaitteesta. Vaikka moduulit toimivatkin staattisessa mittauksessa, osoittautui järjestelmien hyödyntäminen vaikeaksi liikkuvassa ajoneuvossa, koska järjestelmä saatiin toimimaan
riittävän hyvin vain Trimble R10-järjestelmällä, jonka paikkatiedon hyödyntäminen on kyllä mahdollista,
mutta vaatii huomattavasti suuremman työmäärän ohjelmistoon kuin yksinkertaisemmilla järjestelmillä. Tämän vuoksi päätettiin prototyypin rakentamisesta luopua ja sen sijaan esittää periaatteellinen suunnitelma
mittausjärjestelmän toteuttamiseksi.
Aurauksen aikana mittausjärjestelmä vertaa auran omaa mitattua paikkatietoa reunaviivan koordinaatteihin
ja antaa kuljettajalle ohjausmerkin vertailun tuloksen perusteella. Tien reunaviivan koordinaatit on etukäteen
mitattu RTK-GPS – mittalaitteella tai laserkeilaimella ja tallennettu mittalaitteen muistiin. Mittalaitteessa toimiva ohjelma yhdistää koordinaattipisteet vektoreilla, jolloin saadaan tien jatkuva reunaviiva (Kuva 14). Reunaviivan sijasta referenssinä voidaan käyttää myös keskiviivaa.
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Kuva 14. Tien reunaviiva kartoitetaan etukäteen ja koordinaatit tallennetaan mittalaitteen muistiin.

Alla on esitetty kuinka lumiauran suuntaaminen mittauksen perusteella käytännössä tapahtuu (Kuva 15).
Kun antennin ja auran kulman välinen etäisyys tunnetaan → X1 ja Y1 tunnetaan, jolloin auran kulman kulloinenkin paikka saadaan antennin RTK-GPS-mittaustuloksesta matemaattisesti. Kun auran kulman paikkaa verrataan aiemmin mitatun ja muistissa olevan reunaviivan (tai tien keskiviivan) lähimpään paikkaan, saadaan
mitattua X2 eli auran kulman kohtisuora etäisyys tien reunaviivasta. Jos X2 = 0, auran kulman kulkee tien
reunaviivan päällä. Jos X2 on positiivinen, auran kulma kulkee reunaviivan oikealla puolella ja jos negatiivinen,
reunaviivan vasemmalla puolella.
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Kuva 15. Lumiauran suuntauksessa käytetty ”vektorimalli”.
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Alla on esimerkki siitä, miten käyttöliittymä voitaisiin toteuttaa (Kuva 16).
Aura-auton kuljettajan näkökentässä on kuvassa liitetty näyttö, joka voi olla esim. valaistu nestekidenäyttö
tai HUD-näyttö, jonka kuva heijastetaan tuulilasin kautta. Kuvassa näkyy kaksi viivaa, jotka voivat olla erivärisiä. Kuvassa esitetyn mukaisesti oranssi viiva kuvaa oikeaa ajolinjaa, joka toteutuu, kun oranssi ja punainen
viiva menevät päällekkäin. Jos punainen viiva on oranssin viivan vasemmalla puolella, auto kulkee oikean
linjan vasemmalla puolella ja autoa pitää kääntää oikealla, jotta viivat saadaan päällekkäin eli auto oikealle
linjalle. On huomioitava, että HUD-näytön sijainti todennäköisesti on ratkaiseva koko järjestelmän hyödynnettävyydelle. Näkökentässä olevat viivat eivät saa olla pimeällä liian kirkkaita ja niiden täytyy olla hyvin näkyvissä ilman, että kuljettajan täytyy tarvitsee kääntää päätä. Todennäköisesti on myös parempi niin, että
viivat liikkuvat analogisesti, ilman pykäliä, auton sivusuuntaisen liikkeen mukana, kuin että käytettäisiin esim.
merkkivaloja, jotka vain ilmaisevat, ollaanko oikean viivan vasemmalla vai oikealla puolella. Näin kuljettajan
ei tarvitse koko ajan käännellä rattia edestakaisin pysyäkseen keskimäärin oikealla ajolinjalla.

Kuva 16. Periaatteellinen ehdotus aurausmittalaitteen käyttöliittymäksi

5. Yhteenveto ja johtopäätökset
RTK-GPS - mittaustekniikka on vakiinnuttanut asemansa maamittauksessa ja sitä on käytetty myös koneenohjauksessa useita vuosia. Menetelmä perustuu siihen, että satelliitteihin perustuvan paikanmittauksen virheitä korjataan käyttämällä suhteellisen lähellä (etäisyys korkeintaan muutama kymmenen kilometriä) sijaitsevan referenssi- eli vertailutukiaseman paikan määrittelyä apuna. Mittausmenetelmä on luotettava, sen
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tarkkuus on riittävän hyvä (tarkkuus parhaimmillaan ± 1-2 cm) ja käytössä olevien satelliittien määrän kasvaessa sen luotettavuus paranee ja käytettävyys sekä käyttökohteet laajenevat yhä uusille sovellusalueille,
mahdollisesti myös lumenauraukseen. Myös mittausjärjestelmän hinta vaikuttaa siihen, kuinka uusi menetelmä otetaan vastaan uusissa käyttökohteissa.
Tässä projektissa tutkittiin kahden hinnaltaan edullisen (Navspark NS-HP ja Tersus BX-305) ja yhden maanmittauksessa laajasti käytetyn RTK-GPS-laitteen (Trimble R10) suorituskykyä ajatelleen niiden hyödynnettävyyttä lumiauran ohjaamisen apuvälineenä. Testejä tehtiin Oulussa Dimense Oy:n toimipisteen ympäristössä
Välivainiolla ja Muoniossa Aurora-koetiellä. Navsparkia ja Tersusta testattiin siten, että testeissä oli kaksi samanlaista RTK-GPS-vastaanotinta, joista toista käytettiin tukiasemana ja toista liikkuvana asemana. Asemien
välillä liikkuva data siirrettiin joko kaapelilla tai 430 MHz taajuudella toimivalla radiolinkillä. Trimble R10:n
testissä käytettiin Trimblen omaa tukiasemaverkostoa, jossa korjaustieto siirrettiin liikkuvalle asemalle GSMverkon kautta.
Testeissä havaittiin, että hinnaltaan edullisten laitteiden suorituskyky ei ole vielä riittävä tähän tarkoitukseen.
Ne kyllä toimivat rajoitetun ajan ja rajoitetuissa paikoissa RTK-GPS-moodissa, jolloin niiden suorituskyky on
odotusten mukainen, mutta ongelmat liittyvät siihen, että ne eivät kykene hyödyntämään kaikkia taivaalla
näkyviä satelliitteja ja niiden ohjelmistossa on ilmeisesti puutteita, jonka vuoksi ne eivät kykene selviytymään
virhetilanteista. Virhetilanteita ovat esimerkiksi satelliittien väliaikainen häviäminen näkyvistä, heijastuneet
satelliittisignaalit ja korjaustietoa välittävän radiolinkin väliaikainen toimimattomuus. Virhetilanteet voivat
johtua esimerkiksi maaston esteistä satelliittien näkyvyydelle tai radiolinkin toiminnalle. Trimble R10 suoriutui testeistä odotusten mukaisesti, paikannustarkkuus oli kaikissa testeissä RTK-GPS:n mukainen, ”senttimetriluokkaa”. Myös Trimble kärsi puuston muodostamista katvealueista satelliittien näkyvyydelle. Toinen
puute oli datan siirron rajoitettu nopeus GSM-verkossa, mikä aiheutti sen, että todellinen paikannuspisteiden
välimatka 60km/h nopeudella oli noin 3 metriä, vaikka se oli asetettu 1 metriin.
Projektissa hahmoteltiin myös mahdollista käyttöliittymää auton sisälle. Se voisi sisältää esim. HUD-näytön,
jossa tuulilasin sisäpinnalle heijastetaan kaksi viivaa, joiden etäisyys toisistaan muuttuu analogisesti suoraan
auran reunan ja halutun aurausvallin paikan välisen etäisyyden muuttuessa. Todennäköisesti HUD-näytön
pitäisi sijaita kuljettajan näkökentässä, johon katse on suuntautuneena normaalissa auraustyössä.
Tämän testin perusteella RTK-GPS-järjestelmän tarkkuus on riittävä lumenaurauksen apuvälineenä. Muutamia ongelmia kuitenkin jää, kuten puuston aiheuttamat katvealueet satelliittisignaaleille ja tukiasemasignaalin satunnainen katkeaminen tai jopa puuttuminen. Tukiasemasignaalin tullessa kaukaa aiheutuu mittaukseen epätarkkuutta, joka myös voi hankaloittaa auraustyötä paikka paikoin. GPS-signaali voi myös heijastua
kiinteistä kohteista, kuten maastosta, puustosta ja rakennuksista, joka vaatii järjestelmässä edistyksellistä
ohjelmistoa, joka kykenee erottamaan ”oikean” signaalin ”väärästä”. Edistykselliset laitteet kykenevät paitsi
erottamaan heijastuneen signaalin oikeasta, suoraan satelliitista tulleesta signaalista, myös käyttämään kaikkia tällä hetkellä käytössä olevia satelliittipaikannusjärjestelmiä. Tulevaisuudessa satelliitteja laukaistaan taivaalle yhä lisää, mikä parantaa RTK-GPS- järjestelmän hyödynnettävyyttä.
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1! TAUSTAA'
Innofreaks!kehittää!tiemittausteknologiaa,!jolla!voidaan!seurata!tiellä!kulkevaa!liikennettä,!tien!kuntoa!ja!
sääolosuhteita.! Toimiessaan! teknologia! mahdollistaa! entistä! tarkemman! tiekannan! automatisoidun!
seurannan,!joka!auttaa!suunnittelemaan!mm.!teiden!huoltoa!ja!liikenteen!ohjausta.!Teknologia!perustuu!
tien!poikki!ja!sen!reunalla!kulkeviin!värähtelymittareihin,!jotka!tallentavat!tietä!käyttävien!ajoneuvojen!
aiheuttaman!signaalin.!
Tämän! projektin! tavoitteena! oli! erityisesti! kartoittaa! värähtelymittarien! keräämän! aineiston!
käyttökelpoisuutta! sovelluksen! kannalta! mielenkiintoisten! asioiden! mittaamiseen.! Aineiston! analyysiin!
käytetään!sekä!tilastollisia=!että!koneoppimismenetelmiä,!joiden!avulla!eri!piirteet!pyritään!tunnistamaan.!

!

!
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Aineistoa! kerättiin! Muonioon! sijoitetusta! testipisteestä,! jossa! mittarit! on! asennettu! vilkasliikenteisen!
maantien!varteen.!
Erityiset!mielenkiinnonkohteet!olivat!A)!tieolosuhteiden!tunnistaminen!(kuiva/jäinen/luminen/polanteet),!
B)! rengastyypin! tunnistaminen! (nasta/kitka)! ja! C)! ajoneuvotyypin! tunnistaminen! (moottori=
pyörä/henkilöauto/kuorma=auto/rekka).!Eri!piirteiden!tunnistamista!varten!tarvitaan!aineistoa!halutuista!
olosuhteista,! jotta! eri! signaalityypit! voidaan! erottaa! toisistaan.! Valitettavasti! mittausjakson! aikana!
sääolosuhteet! pysyivät! poikkeuksellisen! vakaina! mittauspaikalla! eikä! tie! kertaakaan! saanut! kunnon!
lumipeitettä.!Tästä!syystä!analyysi!keskittyy!rengas=!ja!autotyypin!tunnistamiseen.!

2! MENETELMÄT'
Tässä! kappaleessa! avataan! mittausaineiston! analyysissä! käytetyt! tilastolliset! menetelmät.! Analyysit!
suoritettiin!kokonaisuudessaan!tilastolliseen!ohjelmointiin!tarkoitetulla!R=kielellä!(versio!3.4).!

2.1! Fourier;muunnos'ja'spektraalianalyysi'
Nopeaa!Fourier!muunnosta!(FFT)!käytetään!signaalidatan!muuntamiseen!taajuustasoon!taajuusanalyysia!
varten.!Tämä!hyvin!tunnettu!menetelmä!hajottaa!mitatun!signaalin!joukoksi!yksinkertaisia!eri!taajuuksisia!
komponenttisignaaleja.! Esimerkiksi! musiikkianalyysissa! menetelmää! voidaan! käyttää! äänen!
hajottamiseen! yksittäisiksi! nuoteiksi! taikka! eri! instrumenttien! tunnistamiseen! kappaleesta.! Vastaavasti!
menetelmää! voidaan! hyödyntää! tiesignaalin! hajottamiseen! eri! komponentteihin,! jotka! saattavat! olla!
ominaisia!tietyille!auto=!ja!rengastyypeille.!

2.2! Pääkomponenttianalyysi'(PCA)'
Pääkomponenttianalyysia! (PCA)! käytetään! aineiston! dimension! supistamiseen.! Tällä! tarkoitetaan!
käytännössä! suuren! datamäärän! pakkaamista! pienempään! ja! helpommin! ymmärrettävään! muotoon!
kuitenkin!siten,!että!aineiston!tärkeimpiä!piirteitä!ei!kadoteta.!PCA!saavuttaa!tämän!yhdistämällä!sellaisia!
muuttujia,!jotka!ovat!vahvasti!riippuvia!toisistaan.!Esimerkiksi!aineistossa,!jossa!on!mitattu!henkilöiden!
fyysisiä! ominaisuuksia,! kuten! pituus,! paino! ja! vyötärömitta,! PCA! muodostaisi! todennäköisesti! yhden!
muuttujan,!joka!kuvastaa!henkilön!kokoa.!Tällaista!summamuuttujaa!kutsutaan!pääkomponentiksi.!

2.3! Random'forest'
Random!forest!on!moderni!laskennallisen!tilastotieteen!menetelmä,!joka!perustuu!suureen!määrään!niin!
sanottuja! päätöspuita! (decision! trees).! Menetelmän! avulla! voidaan! hyvin! suoraviivaisesti! opettaa! kone!
tekemään!automaattista!luokittelua!aineiston!perusteella!esimerkiksi!eri!rengastyyppien!tunnistamiseen!

!

2!

LIITE 3 / 3 (9)

!

sensorimittausten!

avulla.!

Vaikka!

menetelmä!

on!

harvoin!

tarkkuudeltaan!

optimaalinen!

koneoppimisratkaisu,!sen!etuja!ovat!äärimmäisen!suoraviivainen!soveltaminen!ja!rehellinen!arvio!annetun!
luokittelun! tarkkuudesta.! Menetelmää! voidaankin! hyödyntää! alustavan! arvion! muodostamiseen!
realistisesti!saavutettavissa!olevasta!luokittelutarkkuudesta.!

3! AUTOTYYPIN'TUNNISTUS'

3.1! Aineiston'keruu'
Käytössä! oli! pitkittäin! tien! sivusta! mitattu! aineisto! (mittarit! BL! ja! BR)! sekä! poikittain! tien! yli! mitattu!
aineisto! (mittarit! AL! ja! AR).! Apuna! oli! myös! tien! viereen! asennettu! riistakamera.! AL! ja! BR! mittasivat!
kameraa! kohti! tulevan! liikenteen! aiheuttamaa! värähtelyä! ja! AR! ja! BL! kamerasta! poispäin! menevän!
liikenteen!aiheuttamaa!värähtelyä.!Aineistoa!tarkasteltaessa!BL!ja!BR!vaikuttivat!melko!samanlaisilta!eri!
ajoneuvoille,!joten!kuvailevasssa!analyysissa!päädyttiin!käyttämään!poikittaisia!AL=!ja!AR=aineistoja.!
Aineistot! kerättiin! ajalta! 15.01.2018! klo! 12:30! =! 13:00,! 15.02.2018! klo! 08:30! =! 14:57,! 19.02.2018! klo!
08:00!=!16:40,!20.02.2018!klo!08:00!=!12:05,!23.02.2018!klo!08:00!=!17:00,!24.02.2018!klo!09:00!=!17:00!
ja! 25.02.2018! klo! 10:00! =! 17:00.! Ajat! valittiin! riittävän! valoisuuden! ja! näkyvyyden! varmistamiseksi.!
Aineistosta!poistettiin!analyysiä!haittaavia!havaintoja,!kuten!liian!lähekkäin!toisiaan!ajavia!ajoneuvoja!tai!
liian!kevyitä!ajoneuvoja!(esim.!pyöräilijä)!
Havainnot! jaettiin! riistakamerakuvien! perusteella! kolmeen! luokkaan! ”keskikokoiset”,! ”kevyet”! ja!
”raskaat”.! Keskiluokkaan! valittiin! mm.! pakettiautoja,! tila=autoja! ja! katumaastureita,! kevyet=luokkaan!
valittiin! kevyempiä! henkilöautoja! ja! raskaat=luokkaan! rekka=autoja,! linja=autoja! ja! muita! raskaan!
liikenteen!ajoneuvoja.!Trailerit!jätettiin!pois!analyysistä,!koska!havaintojen!lukumäärä!jäi!vähäiseksi!(8!
AL=mittausta! ja! 11! AR=mittausta).! Lopulliseen! aineistoon! valikoitui! 316! kamerasta! pois! päin! ajavaa!
ajoneuvoa!(AR=mittaus),!joista!keski=luokkaan!kuului!87!ajoneuvoa,!kevyet=luokkaan!208!ajoneuvoa!ja!
raskaat=luokkaan! 21! ajoneuvoa,! ja! 314! kameraa! kohti! ajavaa! ajoneuvoa! (AL=mittaus),! joista! keski=
luokkaan!kuului!79!ajoneuvoa,!kevyet=luokkaan!206!ajoneuvoa!ja!raskaat=luokkaan!29!ajoneuvoa.!!
Sensorit! tekevät! jatkuvaa! mittausta! tiestä! 32000! Hz! taajuudella! vaikka! tiellä! ei! olisikaan! liikennettä.!
Yksittäiset!ajoneuvojen! ohitukset! kerättiin! yhden!sekunnin! mittaisiin! signaaliotoksiin,! joissa!eturenkaat!
osuvat!sensoriin!ajanhetkellä!0.15!s!(ks.!Kuva!1).!
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!
Kuva!1:!Esimerkki!tien!poikki!vedetyn!sensorin!mittaamasta!signaalista.!Kaksi!heilahdusta!muodostuvat!etu=!ja!
takarenkaiden!ylittäessä!sensorin!

3.2! Aineiston'esikäsittely'
Kerätyille! mittausotoksille! suoritettiin! Fourier=muunnos! taajuusanalyysia! varten.! Tämän! seurauksena!
jokaisesta!mittauksesta!muodostettiin!ns.!periodogrammi,!joka!kuvaa!eri!taajuuksien!osuutta!havaitun!
mittauksen! osina! (ks! Kuva! 2).! Periodogrammissa! erityisenä! mielenkiinnonkohteena! ovat! käyrässä!
esiintyvät! piikit,! jotka! usein! kertovat! säännöllisesti! toistuvista! ilmiöistä! kuten! renkaan! pyörimisestä!
aiheutuvasta!äänestä!ja!tärinästä.!
Periodogrammissa! esiintyvien! pisteiden! määrä! riippuu! suoraan! tehdyn! mittauksen! pituudesta! ja!
mittaustiheydestä.!Koska!sensoriaineiston!tiheys!on!verrattaen!suuri!==!32000!Hz!==!on!periodogrammissa!
huomattava! määrä! redundanttia! dataa,! mikä! hankaloittaa! autotyypin! luotettavaa! tunnistamista.! Tästä!
syystä!aineistoa!supistettiin!keräämällä!20!peräkkäisen!taajuuden!ikkunoista!taajuuksien!maksimipainot.!!
Aineiston! tiivistämistä! jatkettiin! soveltamalla! pääkomponenttianalyysia! (PCA),! jolle! annettiin! syötteeksi!
Fourier=muunnoksella!kerätyt!taajuudet!kaikista!mittauksista.!Tästä!syntyvät!pääkomponentit!kuvaavat!
taajuusaineiston!pääpiirteitä,!joiden!avulla!myös!eri!autotyypit!tulisi!erottaa!toisistaan.!Kaksi!ensimmäistä!
aineistosta!irrotettua!pääkomponenttia!sisältävät!suurimman!osan!aneistossa!esiintyvästä!vaihtelusta.!Eri!
autotyypit!ovat!erotettavissa!toisistaan!melko!hyvin!jo!näiden!kahden!komponentin!avulla!(ks.!Kuva!3).!
Tulos!on!hyvä!automaattisen!luokittelun!kannalta,!sillä!PCA!ja!sitä!edeltäneet!vaiheet!eivät!ole!millään!
tavoin!hyödyntäneet!tietoa!autotyypistä!vaan!nämä!luokat!nousevat!aineistosta!esille!spontaanisti.!

!
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!
Kuva!2:!Esimerkki!periodogrammista.!Käyrä!kuvastaa!eri!taajuuksien!painoja!tehdyssä!mittauksessa.!

!
Kuva!3:!Autotyyppiaineistosta!irrotetut!kaksi!ensimmäistä!pääkomponenttia.!Eri!autotyypit!on!kuvattu!eri!värein.!

!

5!

LIITE 3 / 6 (9)

!

3.3! Autotyypin'tunnistus'
Random! forest! =menetelmää! sovellettiin! autotyypin! automaattisen! luokittelun! opettamiseen! koneelle.!
Menetelmälle! annettiin! syötteeksi! kaikkien! neljän! sensorin! tekemät! mittaukset! kumpaakin! kaistaa!
kulkeneista! autoista.! Malli! suoriutuu! erityisen! hyvin! raskaiden! ajoneuvojen! erottamisessa! muista!
ajoneuvoista!ja!tekee!eniten!virheitä!kahden!kevyemmän!ajoneuvoluokan!välillä!(ks.!Taulukko!1).!Mallin!
kokonaistarkkuus!on!81,7!%.!Tulosta!voidaan!pitää!erittäin!hyvänä!ottaen!huomioon!aineiston!koon!ja!
epävarmuuden!ihmisen!tekemässä!luokittelussa.!
!

!

!

!

Ihmisen!

Kevyt!

Random!forestin!luokitus!

!

Kevyt!

Keskikokoinen!

Raskas!

Virhe'

394'

19!

1!

5.1!%!

85!

81'

0!

51.2!%!

6!

4!

40'

20.0!%!

18.8!%!

22.1%!

2.4%!

!

antama!
luokitus!

Keskikokoinen!
Raskas!
Virhe'

Taulukko!1:!Random!forest!=mallin!tarkkuus!autotyypin!tunnistamisessa.!

4! RENGASTYYPIN'TUNNISTUS'

4.1! Koejärjestely'
Nasta=!ja!kitkarenkaiden!tunnistamista!varten!suunniteltiin!koe,!jossa!kaikki!mitattuun!sensorisignaaliin!
vaikuttavat!tekijät!rengastyyppiä!lukuun!ottamatta!pyrittiin!vakioimaan.!Koe!suoritettiin!iltapäivällä!22.!
helmikuuta!käyttäen!Audi!A6!sedan!=ajoneuvoa.!Aluksi!suoritettiin!15!ajoa!nastarenkailla!ja!renkaiden!
vaihdon!jälkeen!17!ajoa!kitkarenkailla.!Ajot!suoritettiin!vakionopeudella,!joka!vaihteli!mittauksissa!välillä!76,2!
–!77,4!km/h.!

!
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!
Kuva!4:!Esimerkit!kitkarenkailla!(vasemmalla)!ja!nastarenkailla!(oikealla)!tehdyistä!ajoista.!Sekä!tien!poikki!(ylhäällä)!
että!tien!viertä!(alhaalla)!kulkevien!sensoreiden!mittaamat!signaalit.!

4.2! Aineiston'käsittely'ja'rengastyypin'tunnistus'
Rengaskoeaineisto!kerättiin!samalla!tavalla!kuin!ajoneuvotyypin!tunnistamiseen!käytetty!aineisto,!mutta!
käyttäen!vain!riistakameraa!kohti!tulevaa!liikennettä!mittaavia!sensoreita.!Myös!aineiston!tiivistäminen!
suoritettiin!samalla!tavoin!käyttäen!Fourier=muunnosta!ja!PCA:ta.!!
Eri! rengastyypit! erottuvat! hyvin! selvästi! kahden! ensimmäisen! aineistosta! irrotetun! pääkomponentin!
perusteella!(ks.!Kuva!5).!Tulos!on!äärimmäisen!lupaava!luokittelun!kannalta,!sillä!pääkomponenttianalyysi!
eivätkä!sitä!edeltäneet!vaiheet!ole!hyödyntäneet!rengastyyppitietoa!millään!tavoin.!Suunnitellun!kokeen!
puitteissa!rengastyypin!tunnistaminen!onnistuu!siis!virheittä.!

!
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!
Kuva!5:!Kitkarenkailla!(punainen)!ja!nastarenkailla!(sininen)!suoritetut!ajot!kahdelle!ensimmäiselle!pääkomponentille!
kuvattuna.!Havainnot!on!numeroitu!ajojärjestyksen!mukaan.!

5! TIIVISTELMÄ'JA'PÄÄTELMÄT'
Raportissa! kartoitettiin! sensoridatan! soveltuvuutta! auto=! ja! rengastyyppien! automaattiseen!
tunnistamiseen.! Eri! autotyypeistä! koottiin! kattava! testiaineisto! kun! taas! rengastyyppien! tunnistamista!
varten!toteutettiin!suunniteltu!koe.!!
Raportissa!käytetyt!esiprosessointimenetelmät!ovat!ns.!ohjaamattomia!menetelmiä!eli!ne!eivät!hyödynnä!
renkaan! tai! auton! tyyppiä! aineiston! tiivistämisessä.! Mielenkiinnon! kohteena! olleet! seikat! nousivat!
kuitenkin! selkeästi! esille! prosessoidussa! aineistossa,! mikä! kertoo! niitä! edustavan! signaalin! olevan!
kooltaan!merkittävä!suhteessa!aineiston!kohinaan.!Tämä!on!tärkeä!seikka,!mikäli!näitä!tietoja!halutaan!
mitata!tarkasti!käytännössä!ja!kertoo!rajallisilla!aineistoilla!saatujen!tulosten!hyvästä!yleistettävyydestä.!
Analyysin! perusteella! voidaan! todeta,! että! autotyyppien! tunnistaminen! voidaan! automatisoida! melko!
hyvällä!luotettavuudella.!Erityisesti!raskaat!ajoneuvot!tilastollinen!malli!tunnistaa!hyvin!varmasti!kun!taas!
enemmän! virhettä! syntyy! kevyiden! ja! keskikokoisten! ajoneuvojen! välillä.! Suuri! osa! tästä! virheestä! voi!
selittyä! varsinaisen! ihmisen! suorittaman! luokittelun! epätarkkuudella.! Auton! paino! ei! välttämättä! selviä!

!
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riistakameran!kuvasta!ja!esimerkiksi!tyhjän!pakettiauton!ja!farmari=tyyppisen!auton!välinen!ero!voi!jäädä!
käytännössä! hyvin! pieneksi.! Auton! painon! tarkkaa! tunnistamista! varten! on! suositeltavaa! järjestää!
samankaltainen! koe! kuin! renkaiden! tyyppien! tunnistamisessa,! missä! auton! lastia! varioidaan!
systemaattisesti.!
Rengastyypin! tunnistus! onnistui! kokeesta! kerätyssä! aineistossa! hyvin! suurella! tarkkuudella.! Tuloksen!
perusteella!voidaan!odottaa,!että!suuri!tunnistustarkkuus!on!saavutettavissa!myös!laajemmassa!käytössä!
eri! autotyypeillä.! Asian! varmistamiseksi! suositellaan! jatkokokeen! järjestämistä! useampaa! autotyyppiä!
käyttäen.!

!
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1 Johdanto
Roadscanners Oy, Tampereen teknillinen yliopisto ja Cestel Sloveniasta ovat tehneet sopimuksen
Aurora projektiin liittyvistä tutkimuspalveluista, joihin kuuluu instrumenttien asennus Aurora
koetielle Vt21:lle Muonioon, tiedonkeruun järjestäminen sekä mittaustulosten osittainen analysointi.
Instrumentoinnin ja tutkimuspalvelun tavoitteena on tuottaa mahdollisimman monipuolisesta tietoa
tietä käyttävistä ajoneuvoista ja niiden vaikutuksesta tierakenteisiin eri vuodenaikoina ja eri
olosuhteissa. Instrumentoitua kohdetta voidaan samalla käyttää myös esimerkiksi raskaiden HCT
rekkojen testeissä ja muiden osapuolten toteuttamissa muissa kokeiluissa. Instrumentoinnit on
tarkemmin

esitelty

Liikennevirastolle

laaditussa

tutkimussopimuksen

liitteenä

olevassa

Tutkimuspalvelusuunnitelmassa.
Tutkimuspalvelusopimuksen mukaisesti tutkimuspalvelun tuottajat ovat lupautuneet analysoimaan
yksityiskohtaisemmin vuoden 2018 ajalta viiden havaintoviikon mittaustulokset. Havaintoviikot
edustavat eri vuodenaikoja seuraavasti:


1. havaintoviikko (19. – 24.5.2018) – roudan sulamisen alkuvaihe, jolloin tierakenne ja sen
alla oleva penger on vielä osittain jäässä



2. havaintoviikko (8. – 14. 6.2018) – roudan sulamisen loppuvaihe, kun tierakenteen alla
oleva jää on juuri sulamassa tai jo kokonaan sulanut



3. havaintoviikko (20. – 26.8.2018) – kuivan kesäkauden olosuhteet



4. havaintoviikko (22. – 29.10.2018) – tierakenteen jäätymisen alkuvaihe, kun rakenteeseen
on jo kohdistunut yöpakkasia ja niistä aiheutuneita jäätymis-sulamissyklejä



5. havaintoviikko (11. – 18.12.2018) – tierakenne on yläosastaan jo selkeästi jäässä

Tässä raportissa käydään lyhyesti läpi tilannetta projektissa tehdystä työstä joulukuulle 2018 saakka
sekä alustavia havaintoja ja kommentteja tuloksista. Raportti käsittää lyhyen tekstiosan, jossa
viitatut kuvat on esitetty erillisissä Power Point pdf-liitteissä – Roadscanners Oy:n toteuttamien
mittausjärjestelmien osalta liitteessä 1 ja TTY:n toteuttamien mittausjärjestelmien osalta liitteessä
2. Liitteessä 3 on Cestelin raportti WIM teoriasta ja seurannasta ensimmäisen mittausviikon osalta.

2 Instrumentointi, tiedonkeruu ja tiedonsiirto
Roadscanners, TTY ja Cestel asensivat instrumentit kolmelle paikalle Aurora-koetietä. Nämä kohteet
on nimetty seuraavasti: WIM, Aurora 1 ja Aurora 2 (liite 1, kuva 2).

2.1 Roadscannersin ja Cestelin toteuttamat mittausjärjestelmät
Edellisessä väliraportissa esiteltiin Aurora 1 ja 2 kohteiden teiden rakenteet ja sinne asennetut
Percoasemat ja DigiPeroasemat. Percoasema mittaa dielektrisyyttä, sähköjohtokykyä ja lämpötilaa
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säännöllisin väliajoin kelirikkoasemien tavoin ja Digipercoasema mittaa nopeita dielektrisyyden
muutoksia raskaiden rekkojen ylityksen aikana, jolloin voidaan seurata esimerkiksi pumppautumista
ja palautumisaikoja.
Diassa 5 (liite 1) on esitetty Aurora Laser Scanner vehicle monitoring unit, joka koostuu kahdesta eri
laser skannerista, joiden tuottama data analysoidaan integroidusti. Järjestelmän avulla voidaan a)
luokitella ohi ajaneet autot, b) mitata karkeasti niiden nopeus sekä c) määrittää sivusuuntaisen
hajonta-arvon avulla ajoneuvojen sijoittuminen tien poikkileikkauksessa (tyre wander). Lisäksi, kun
tiedetään tarkka aika ohi kulkeneelle rekalle, voidaan nämä tiedot synkronoida pohjoisempana WIM
aseman ohittaneiden rekkojen kanssa (kuva 2).
Uusia Digiperoaseman sekä lämpökameran (ks ensimmäinen väliraportti) tuloksia ei ole vielä
analysoitu tähän raporttiin, mutta ne ovat toimineet moitteettomasti mittausviikkojen aikana ja
niiden data on ladattu LIVIn serverille.
Aurora koekohteen mittauksia RDSV autolla on tehty yli 10 kertaa (liite 1, dia 8), joista suuri osa
tehtiin keväällä roudan sulamisen aikaan, jolloin tavoitteena oli nähdä missä vaiheessa roudan
sulamista tapahtuvat tiessä suurimmat muodonmuutokset. Mittaustuloksista on tässä vaiheessa tehty
kosteusanalyysit (liite 1, diat 9 -11) ja laskettu urasyvyyskarttoja ja urakasvukarttoja (liite 1, diat 12
ja 13).
Ajoneuvojen kokonaispainoja ja akselipainoja monitoroiva WIM mittausmenetelmä (liite 1, kuva 14)
esiteltiin edellisessä väliraportissa CESTELin kirjoittamassa englanninkielisessä liitteessä. Tämän
raportin liitteenä on Cestelin raportti mittausviikolta 4.
Liitteen 1 diassa 15 on esitetty kaavio Roadscanners Oy:n tällä hetkellä käyttämästä tiedonkeräys- ja
tiedonsiirtojärjestelmästä Liikenneviraston palvelimelle.

WIM-aseman tiedonsiirrosta huolehtii

Cestel, joka esitarkistaa datan ja siirtää tiedon sen jälkeen Roadscanners Oy palvelimelle.
Roadscanners

huolehtii

datan

siirrosta

Liikenneviraston

avoimen

datan

palvelimelle

ava.liikennevirasto.fi. WIM tietojen osalta esitarkistusta on tehty päivittäisen tarkistuksen sijasta
jaksoina. Mikäli tiedossa on ollut kolmansien puolien testejä Muoniossa tai muuta datan tarvetta,
esitarkistusta on tehty tiheämmin. Profilointi- sekä ajoneuvon etäisyysdatan siirrosta huolehtii
Roadscanners. Data siirretään Muoniosta joka yö Roadscannersin palvelimelle, jossa datalle tehdään
esitarkistus. Esitarkistuksessa poistetaan mahdolliset dublikaatit ja yhdistetään profilointi sekä
etäisyysdata samaan tietoon. Tämä tieto siirretään päivittäin Liikenneviraston avoimeen palveluun.
Percodigi-data siirretään myös joka yö Roadscannersin omaan paikalliseen tietokantaan, josta se
edelleen siirretään ”raakadatana” suoraan liikenneviraston palveluun. Profilointi, etäisyysdata ja
Percodigi-datan siirto tapahtuu kiinteän yhteyden avulla. Yhteyden nopeus on tällä hetkellä 10 Mb.
Percostation data siirretään mobiilidatana automaattisesti joka toinen tunti Roadscannersin
paikalliseen tietokantaan ja ”raakadatana” joka yö Liikenneviraston avoimeen palveluun.
Pohjoisella asemalla profilointijärjestelmästä rikkoutui kesällä tietokone juuri testiviikolla ja sen
osalta

profiloinnissa

joudutaan

käyttämään

eteläisemmän

aseman

tietoja.

Sivuetäisyyden

tunnistaminen toimii eri tietokoneella ja toimi näin testiviikon aikana normaalisti. Tietojen
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automaattiseen

yhdistämiseen

laiterikko

toi

katkon

koska

yhdistäminen

perustuu

profilointijärjestelmän tuottamaan tietoon. Manuaalisesti yhdistäminen on mahdollista.
Sähkökatkoja mittauspisteissä on ollut ennakoitua enemmän, yhteensä 20 kappaletta toukokuun 2018
jälkeen jolloin järjestelmään lisättiin tekstiviestillä ohjattavat pistorasiat. Aluksi järjestelmässä ei
ollut automaattista ilmoitusta sähkökatkoista ja mittausohjelmat eivät lähteneet automaattisesti
nauhoittamaan sähkökatkon jälkeen. Nyt asia on korjattu.

2.2 TTY:n toteuttamat mittausjärjestelmät
Yhteenveto TTY:n Aurora-koetiejaksolle toteuttamista rakenneinstrumentoinneista on esitetty
Liitteen 2 kuvassa 2. Ensimmäisen asennusvaiheen mittausanturit asennettiin heinäkuussa 2017 ja
toisen

vaiheen

mittausanturit

instrumentointikohteitten

kaikki

lokakuussa

2017.

mittalaiteasennukset

Lukumääräisesti
saatiin

toteutettua

molempien
Aurora-

tutkimuspalvelusuunnitelman 5.5.2017 ja TTY:n tarjouksen 17.5.2017 mukaisesti lukuun ottamatta
Aurora 2 –kohteen (pohjoisempi asennuskohde) kolmea tien pinnan pystysiirtymän mittausanturia,
joiden ankkurointitankoja ei tiepenkereen kivisyyden vuoksi ollut mahdollista saada asennettua
rakenteeseen. Valokuvia eri instrumenttityyppien asennuksesta ja esimerkkejä eri anturityypeillä
ajoneuvoylitysten aikana mitatuista vasteista on esitetty kesällä 2018 laaditun työraportin
(Väliraportti Roadscanners/TTY/Cestel tutkimuspalveluista, kesäkuu 2018) liitteessä 2.
Mittausten tiedonkeruu saatiin asennettua toimintavalmiuteen ja testattua siten, että tiedonsiirto
Liikenneviraston palvelimelle käynnistyi kokeiluluonteisesti lokakuun 2017 lopussa. Aivan samoihin
aikoihin tierakenteen pintaosa kuitenkin jäätyi ja mittausantureitten antamat vasteet pienenivät
jäätymisestä johtuen merkityksettömiksi. Tässä vaiheessa jatkuva tiedonsiirto Liikenneviraston
palvelimelle keskeytettiin ja säännöllinen mittaustulosten rekisteröinti aloitettiin uudelleen
huhtikuun 2018 puolivälissä, kun rakenteen pintaosa jälleen suli.
Mittaustulosten
yhteydessä

tallennuksen

käytetään

käynnistävänä

tietyn

kynnysarvon

liipaisuehtona
ylittävää

Aurora-rakenneinstrumentointien
muutosta

kantavan

kerroksen

maanpainetta/kokoonpuristumaa mittaavissa antureissa. Kynnysarvoja säätämällä voidaan välttää se,
että esimerkiksi kaikki kohteen ohittavat henkilöautot käynnistäisivät mittaustulosten rekisteröinnin,
koska tällöin tallennettavaa dataa kertyisi mittaustulosten tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen
näkökulmasta liikaa. Jokaisesta liipaisuehdon toteuttavasta ajoneuvosta tallennetaan 6 sekunnin
mittainen rekisteröintijakso 1 kHz näytteenottotaajuudella jokaista mittausanturia kohden.
Alfanumeerisessa muodossa tallennettavan tiedoston kooksi muodostuu tällöin noin 2,5 megatavua.
Kesäkaudella 2018 tallennettujen vastemittausten perusteella voidaan todeta, että kaikki asennetut
mittausanturit ovat toimivia lukuun ottamatta yhtä asfaltin alapinnan venymäanturia kohteella Aurora
2. Lisäksi Aurora 2 kohteen reunimmainen tien pinnan pystysiirtymää mittaava anturi alkoi kesän
aikana antaa jonkin verran kahdesta muusta rinnakkaisesta mittausanturista poikkeavia tuloksia.
Ilmeiseksi syyksi tälle paljastui kohteelle tehdyn maastokäynnin yhteydessä poikkeuksellisen kuuman
kesäkauden aiheuttama bitumiliimauksen viruminen (Liite 2, kuva 14), mistä johtuen kyseinen
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siirtymäanturi ei täysin seurannut päällystelaatan pystysuuntaisia liikkeitä mittauskohdalla. Ongelma
korjattiin kohteelle lokakuulla 2018 tehdyn käynnin yhteydessä.
Tiedonkeruujärjestelmät ja tiedon siirto Liikenneviraston palvelimelle ovat toimineet käytännössä
häiriöttömästi koko mittausjakson ajan. Elokuulle 2018 saakka mittaustulosten siirrossa TTY:n
palvelimelle käytettiin asennusvaiheessa käyttöön otettua modeemiyhteyttä, minkä jälkeen
tiedonsiirto

on

tapahtunut

kohteille

asennetun

kiinteän

valokuituyhteyden

välityksellä.

Liikenneviraston palvelimelle mittaustiedot siirretään TTY:ltä suunnilleen kerran vuorokaudessa.
Erikseen näin sovittaessa tiedot voidaan tarvittaessa kuitenkin siirtää myös tätä tiheämmin, kuten
tapahtui esimerkiksi Destia Oy:n 14.6.2018 Muoniossa toteuttamien kuormituskokeitten aikana.
Kesällä

2018

tilaajan

mittausinstrumentointeja

kanssa

sovittiin

käytettiin

täydentävästä

massaltaan

toimeksiannosta,

tunnetun

raskaan

jossa

rekan

asennettuja
aiheuttamien

kuormitusvasteitten rekisteröintiin. Nämä mittaukset toteutettiin kahdessa vaiheessa – elokuulla ja
lokakuulla 2018 – käyttäen kuormitusajoneuvona yhdeksänakselista, massaltaan 74 tonnia olevaa
sorarekkaa. Lisäksi kohteilla tehtiin kattavat pudotuspainolaitemittaukset syyskuulla 2018.
Rekkamittausten keskeiset tulokset raportoidaan tämän tutkimuksen yhteenvetoraportissa kesäkuulla
2019. Kattavammin sekä rekkamittausten että PLL-mittausten tuloksia hyödynnetään Aurora Infra
Challenge –projektin osatehtävään 2a liittyen tehtävien rakennemallinnusten yhteydessä.

3 Monitoroinnin tuloksia ja alustavia havaintoja
Seuraavassa on esitetty alustavia tuloksia ja havaintoja talven 2017-2018 ja kevään 2018 tuloksista.

3.1 Roadscannersin ja Cestelin toteuttamat mittausjärjestelmät
Liitteen 1 dioissa 3 ja 4 on esitetty Percoasemien mittaustuloksia syksyn 2018 aikana. Kuviin on
merkitty myös mittausviikot 4 ja 5 ja niistä nähdään, että mittausviikko 4 sijoittuu mainiosti toisen
jäätymissyklin alkujaksoon, jolloin nähdään, miten tien jäätyminen vaikuttaa jäykkyyden
kehittymiseen. Mittausviikko 5 puolestaan routa on edennyt kosteamman Percoaseman 1:n kohdalla
0,9-1,0 m:iin kun kuivemman materiaalin omaavan Aurora 2 Percoaseman kohdalla se etenin jo yli
tason 1,1 m.
Liitteen 1 diat 6 ja 7 esittävät alustavia tyre wander tuloksia mittausviikkojen 1-4 osalta. Diassa 6 on
esitetty yhteenveto kaikista mittauksista ja diassa 7 on verrattu ajokäyttäytymistä eri
mittausviikkojen aikana ja eri asemilla, joista Aurora 1 sijaitsee loivassa kaarteessa ja Aurora 2
pitkällä suoralla. Tuloksista nähdään, että talvella ja keväällä ajolinjojen vaihtelu on kaartessa jopa
pienempää kuin suoralla, kun taas kesällä ja syksyllä suoralla osuudella vaihtelu on pienempää kuin
kaarteessa.

Talvella polanteista ja lumivalleista johtuva ajolinjojen vaihtelu on myös selkeästi

pienempää kuin kesällä.
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RDSV mittausten analyysien tuloksista on jo nyt vedettävissä muutamia mielenkiintoisia
johtopäätöksiä. Ensinnäkin kriittistä kosteutta kuvaava Moisture Damage Index (MDI) nousi tiessä vielä
kesäkuun alkuun asti, vaikka routa oli sulanut jo toukokuun alkupuolella (liite 1, diat 9-10). Toinen
mielenkiintoinen havainto liittyy poikkileikkausten analyysiin. Diasta 11 nähdään, että myöhästyneen
lumivallien kaadon ja sohjo-ojien teon johdosta lumivalleista sulava vesi on imeytynyt noin metrin
päällysteen alle, mikä voi aiheuttaa rakenteen jäätyessä routanousua ja jään sulaessa altistaa
päällysrakenteen reunadeformaatiolle.
RDSV urasyvyysmittausten tulokset (liite 1, diat 12 ja 13) kertovat, että urautuminen oli varsin pientä
talven aikana ja 18.4. mittauksissa tavattiin urien kohdalla pientä jälkitiivistymistä. Tämän jälkeen
tie urautui etenkin pohjoisen menevässä suunnassa 1.

Diasta 13 nähdään puolestaan, että tien

länsipuolella tapahtui reunadeformaatiota toukokuun aikana paikoin jopa 5 mm. Useat kohteista
liittyivät

liittymien

alueelle.

Toisaalta

tien

itäpuolella,

jossa

routa

suli

myöhemmin,

reunadefromaatiota tapahtui vasta kesäkuun aikana ja täällä se kohdentunut liittymien lähistöön.
Leveää urautumista tapahtui myös sisäurassa, mikä viittaa tyypin 2 urautumiseen.
WIM mittausten tulokset mittausviikolta 4 ja niistä tehdyt havainnot on esitelty erikseen liitteenä 3
olevassa raportissa.

3.2 TTY:n toteuttamat mittausjärjestelmät
Eri vuodenaikoja edustavien havaintoviikkojen aikana mitattujen kuormitusvasteitten vertailussa on
hyödynnetty Kilpisjärven kautta Norjasta kalaa kuljettavia puoliperävaunullisia rekkoja, jotka ovat
tyypillisesti kuusiakselisia ja kokonaispainoltaan 40 – 50 tonnia. Näitä määrittelyjä vastaavat rekat on
ensin tunnistettu WIM-aseman kohdalla, minkä jälkeen samojen ajoneuvojen ylitykset on tunnistettu
Aurora 1 ja 2 kohteilla rekkojen tyypillistä ajonopeutta vastaavia aikavälejä myöhemmin. Esimerkkejä
ensimmäisen

havaintoviikon

aikana

(aikavälillä

19.-24.5.2018)

mitattujen

’kalarekkojen’

etuakseleitten aiheuttamien kuormitusvasteitten huippuarvoista Aurora 2 kohteella on annettu
Liitteen 2 kuvissa 4, 6, 7, 8, 11 ja 12. Rinnakkaisilla antureilla mitatut tulokset on koottu kuviin siten,
että ajoneuvokohtaiset vastehuiput on esitetty eturenkaan keskikohdan ja mittausanturin välisen
vaakasuuntaisen etäisyyden funktiona.
Eri havaintoviikkojen aikana rekisteröityjen mittaustulosten yksityiskohtaisempi analysointi on tätä
kirjoitettaessa joulukuussa 2018 meneillään. Liitteen 2 kuvassa 9 on esimerkinomaisesti verrattu
kolmen ensimmäisen havaintoviikon aikana mitattuja ’kalarekkojen’ etuakseleitten aiheuttamia
pystyjännityksiä Aurora 2 kohteen kantavassa kerroksessa. Varsinkin ensimmäisen mittausviikon
aikana rekisteröidyt pystyjännityksen huippuarvot näyttäisivät jääneen intensiteetiltään jonkin
verran kahta seuraavaa havaintoviikkoa alemmiksi. Toisaalta pystyjännitykset noin puolen metrin
sivusuuntaisella etäisyydellä renkaan keskikohdasta näyttäisivät olevan korkeampia. Mahdollisina
selityksinä molemmille mainituille ilmiöille lienevät erot päällysteen lämpötilasta riippuvassa
jäykkyydessä ja toisaalta tien päällysrakenteen ylempien kerrosten alempi jäykkyys sulamiskauden
alkuvaiheessa. Varsinkin lähempänä tien pintaa olevan paineanturin osalta vaihtelua mitattuihin
pystyjännityksen huippuarvoihin voi tuottaa myös ajoneuvokohtaisesti vaihtelevat etuakseleitten
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akselipainot ja rengaspaineet, joista tämän tutkimuksen yhteydessä ei kuitenkaan ole ollut
mahdollista varmistua.
Liitteen 2 kuvassa 12 on vastaavasti verrattu Aurora 1 kohteella mitattuja ’kalarekkojen’
etuakseleitten aiheuttamia päällysteen alapinnan venymiä kahden ensimmäisen havaintoviikon
osalta. Sekä tien pituus- että poikkisuuntaiset jännitykset näyttäisivät jääneen melko selvästi
pienemmiksi ensimmäisen havaintoviikon aikana. Keskeisin syy tälle lienee päällysteen alempi
lämpötila ja tästä aiheutuva suurempi jäykkyys sulamiskauden alkuvaiheessa huhtikuun lopulla.

4 Jatkosta
Tätä kirjoitettaessa (joulukuun 2018 loppupuoli) neljän ensimmäisen havaintoviikon aikana kerättyjen
tulosten analysointi on käynnissä ja viides, talvikauden olosuhteita edustava havaintoviikko on juuri
käsillä. Tulosten prosessointia ja havaintoviikkojen vertailua jatketaan kevätkaudella 2019 ja
yhteenveto vuoden 2018 aikana kerättyjen mittaustulosten analysoinnista valmistuu 30.6.2019
mennessä.
Vuoden 2019 aikana tehdään vielä analysoitujen tulosten perusteella rutiiniseurannan lisäksi
lisämittauksia RDSV kalustolla. Erityisen kiinnostuksen kohteena on edelleen selvitykset, missä ja
milloin muodonmuutokset tapahtuvat keväällä roudan sulamisen aikaan ja millä tekijöillä on siihen
suurimmat vaikutukset. Tämän suhteen alustavat tulokset ovat jo todella mielenkiintoisia. Mikäli
mahdollista, pyritään keväälle saamaan myös lisää pudotuspainomittauksia, joiden perusteella
saadaan parempaa taipumatietoa koko tutkimusjaksosta.
Vuoden 2019 aikana tehdään myös RDSV mittauksia Norjan Borealis älytiekohteella.
Tähän mennessä tutkimuksen tuloksista on laadittu yksi artikkeli syyskuulla 2019 Reykjavikissa
olevaan ECSMGE (European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) –
konferenssiin. Tässä artikkelissa kuvataan Liitteessä 2 olevien tulosesimerkkien tyyppisesti
instrumentoinneilla kerättävää mittaustietoa yleisellä tasolla ja markkinoidaan Liikenneviraston
kotisivuilta

avoimena

datana

ladattavissa

olevia

Aurora-mittausaineistoja

kansainväliselle

tutkijayhteisölle. Toista, eri havaintoviikkojen väliseen vertailuun painottuvaa tutkimusartikkelia on
tarjottu lokakuulla 2020 Portugalin Guimaraesissa pidettävään ICITG (International Conference on
Information Technology in Geo-Engineering) –konferenssiin.
Mittausjärjestelmien ylläpito jatkuu tutkimuspalvelusopimuksen mukaisesti kesäkuun 2020 loppuun
saakka.
Toteutettujen instrumentointien hyödyntämisen osalta on syytä edelleen muistuttaa, että myös
muilla Aurora -tutkimusryhmillä on käytössään kaikki instrumentointien tuottama mittausaiheisto
www-osoitteesta: https://aineistot.liikennevirasto.fi/aurora/ ja että Roadscanners, TTY ja Cestel
ovat osana projektia avustaneet näitä tutkimusryhmiä tulosten analysoinnissa. Toteutuneena
esimerkkinä tästä mainittakoon Destia Oy:n kesäkuulla 2018 toteuttamat AT Wheels Oy:n valmistaman
erikoisperävaunun kuormituskokeet (Liite 2, kuva 15).
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Rovaniemi, Main Office:
Roadscanners Oy, Varastotie 2, FI-96100 ROVANIEMI, Finland
el. int. +358 (0)207 815 660
Fax int. +358 (0)207 815 662
General enquiries: info@roadscanners.com
Tampere
Roadscanners Oy, Yliopistonkatu 58 D, FI-33100 TAMPERE, Finland
Tel. int. +358 (0)207 815 661
Helsinki
Roadscanners Oy, Myrttitie 3, FI-01300 Vantaa, Finland
Tel. int. +358 (0)207 815 660
Roadscanners Sweden AB
Alkottsgatan 10, S-78452 BORLÄNGE, Sweden
Tel. int. +46 243 217 960
Fax int. +46 243 217 961
Roadscanners Central Europe s.r.o
Červeňanského 2824/15, 155 00 Prague 5, Czech Republic
Tel. int. +420 601 325 131
Roadscanners Norway AS
Kongens Gt. 51, 8514 Narvik, Norway
Tel. int. +358 (0)207 815 660
Roadscanners USA Inc.
PO Box 228,Williamsburg, MA 01096-0228, the U.S.A
Tel. int. +358 (0)50 543 0021
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LIIKENNEVIRASTO
INFRA CHALLENGE
MINKÄLAISET TIET TULISI TULEVAISUUDESSA INSTRUMENTOIDA
VARSINKIN ENNAKOIVAN
KUNNON HALLINNAN
NÄKÖKULMASTA?
Juha Äijö
Ramboll RST
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IC

TEHTY TYÖ

12.2018

1. kuvata erilaisten instrumentointien
käyttötarkoitus, tekniset ratkaisut ja
periaatteet havainnollisesti ja
yksinkertaisesti
2. havainnollistaa instrumentointeihin liittyvät
vahvuudet, mahdollisuudet, epävarmuudet
ja riskit, jotta teiden instrumentoinneille
voidaan valita realistiset tavoitteet
3. määrittää kriteereitä, joiden perusteella
voidaan valita instrumentoitavia teitä

4. esittää instrumentoinneille asettavia
teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia
5. tarkastella teiden instrumentoinnin hyötyjä
sekä hoidon- että ylläpidon kannalta.
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AIC AIKATAULU JA TYÖVAIHEET

Huhtikuu

Kesäkuu

syksy

Joulukuu

Vaihtoehdot
Instrumentoinneille
- Perusinstrumentit
- Siltainstrum.
- Kokeilut
- xx

Tieverkkoaineistot
- Päällystetty
tieverkko 2018
- Tierekisterin
yleistiedot
- “HCT kuljetukset”

- Tavarakuljetukset
- Pohjamaan laatu

Tulosten raportointi ja
havainnollis-taminen

Maalis-touko
Instrumentoinnin
hyötyskenaariot
- Ennakoiva
kunnossapito
- MnRoad
- Ruotsi
- Suomi

Maalis-Elokuu

Loka-Marraskuu

Kunnonhallintaan
saatavanhyödyn
esittäminen

Suositus instrumentoitavista
teistä ja
tavoitteiden/hyödyn
mukaan
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INSTRUMENTOINNIT
TOTEUTETTUJA HANKKEITA
Suomi

Kustannukset

• Muonio, Virttaa et al

• Tutkiminen

Ruotsi

• Rakentaminen ja instrumentointi

• Brobackevägen/Malmö 90-luvulla,
E4 1998, E6 Uddevalla 2003 + 4 muuta

• Palkat, rakennukset ja työvälineet

• Region Norr & VTI, 75 tn laster
USA, MnDOT
• MnROAD I

1994 - 2006

• MnROAD II

2007 -2016, 20 projektia

• MnROAD III

2017 – 2026, Päällystehalkeamat

• IT kulut
Hyödyt
• Suorat hyödyt, materiaalit ja elinkaari
• Epäsuorat, liittyen tuotantoprosessiin,
laatuun, aikasäästöihin
• Mahdollisuus testaamiseen, riskitön
korympäristö, demonstrointi
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IC / MUONION INSTRUMENTOITU KOHDE
TTY JA ROADSCANNER OY …
1. Ajoneuvojen painojen ja
rengastuksen monitorointi
2. Roudan sekä tierakenteen kosteuden ja
vuodenaikaisvaihteluiden
monitorointi
3. Tierakenteessa mobilisoituvien venymien, taipumien, jännitystilojen
monitorointi
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RUOTSI 2017 ->
TESTPLATSER FÖR 74 TON TUNGA FORDON
• Olemassaolevien teiden
instrumentointi (2 paikkaa)
• Ohut päällyste, 10 cm ja 4 cm
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INSTUMENTOINTI
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INSTRUMENTOINNIN FYSIKAALISIA PERIAATTEITA

Kiihtyvyysantureilla määritetty
tierakenteen taipuma.
(Luomala & Kolisoja 2008)
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INSTRUMENTOINTI
MITTAUS
1. LVDT, Tien pinnan pystysiirtyma

Vertical deflection of road surface [mm]

2. ACSTR, Asfaltin alapinnan vaakavenymä

Horizontal strain at the bottom of asphalt layer
[microstrain]

3. BCSTR, Kantavan kerroksen kokoonpuristuma
Base course compression [mm]

4. SPC, Pystysuuntainen maanpaine kantavassa

kerroksessa
Vertical earth pressure in base course layer [kPa]

5. ACC Tien pinnan pystysuuntainen kiihtyvyys /
Vertical acceleration of road surface [g]

Olosuhteiden mittaaminen
• Kosteus
• Jäätyminen
• Lämpötila, sää
• Kuormitus
• Painot, sijainti, tyyppi, rengastus

• Suotautuminen
• Vedenkesto, lämmöneristyskyky,
materiaaliominaisuudet, routa-,
muodonmuutoskestävyys, kutistuminen,
lämpölajeneminen

LIITE 5 / 10 (53)

INSTRUMENTIT

• IC koetien instrumenttien kuvaus, 8 kpl
• Mittausperiaatteet
• Käyttötarkoitus
• Kustannus
• Kerättävättiedot
• Tulokset
• Hyöty
• Luotettavuus
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SILTOJEN INSTRUMENTOINTI

• Raskaiden ajoneuvojen kokonaispaino ja
akselikuormituksen välinen aika
• Betonisen kannen kestävyys
• Kaapeleiden ja liikuntasaumojen toiminta,
erityisesti raitiovaunukiskojen
liikuntasaumalaitteet
• Korroosion seuranta
Hyötyjä
• Hälytysrajat
• Mitoituksen onnistuminen, käyttäytyykö
kuten suunniteltu
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INSTRUMENTOINNIN HINTOJA
MITTAUSKOKONAISUUS TARVITTAVISTA ANTUREISTA
laitteen
Laitteiston
kokonais‐
Asennus € hankinta‐ uusimisväli Käyttö €/v kustannus
hinta €
(vuotta)
€/v
Anturit mittalaitteet
0
0
0
0
0
0 Ei mittaria
15 000
8 000
10
10 000
12 300
1 Pystysuuntaisen kiihtyvyyden mittaus, ACC (VEACC)
15 000
8 000
10
10 000
12 300
2 Sitomattoman kantavan kerroksen pystysuuntaisen muodonmuutokse
3 Tien pinnan taipuman mittaus LVDT (DISPL)
15 000
7 500
10
10 000
12 250
4 Maanpaineanturi SPC, (VEPRE)
15 000
24 000
10
10 000
13 900
5 Asfaltin alapinnan venymän mittausanturi, ACSTR
15 000
13 000
10
10 000
12 800
6 Ajoneuvojen sijainnin mittaus (laserskanneri)
40 000
10
10 000
14 000
7 Ajoneuvojen sijainnin mittaus (lämpökamera)
15 000
10
10 000
11 500
8 Percoasema
60 000
10
2 000
8 000
9 Weight in motion järjestelmä, WIM
180 000
10
10 000
28 000
10 Värähtelymittaus
10 000
10
24 000
25 000
11 Kosteuden mittaus (Volumetric moisture sensor)
4000
200
10
500
920
12 Lämpömittari
1000
200
10
500
620
13 Korroosiomittari? Sähkönjohtavuus? Kuvantulkinta?
3000
3000
10
500
1 100
14 Huokospainemittarit (piezometrit)
2000
300
10
500
730
15 Nopeusmittaus
1000
1000
10
200
400
16 Silmukka
2000
500
15
50
217

Mittari
nro
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TAVOITTEET
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MONITOINNILLE ASETETTAVIA TAVOITTEITA

1. Osoittaa kehittyvä vaurio

9. Suunnitella korjaavat toimenpiteet

2. Antaa varoitus

10.Parantaa rakenteen toimintaa

3. Ilmaista tuntemattomat tekijät

11.Edistää alan kehittymistä

4. Arvioida kriittiset suunnittelussa käytetyt
oletukset

12.Dokumentoida rakenteen käyttäytyminen
vaurioiden seurantaan

5. Arvioida urakoitsijan käyttämiä menetelmiä

13.Informoida asianosaisia

6. Pitää viereisiin rakenteisiin aiheutuvat
vauriot mahdollisimman vähäisinä

14.Täyttää viranomaisten vaatimukset

7. Ohjata rakentamista
8. Ohjata toimintaa

15.Vähentää oikeudenkäyntejä
16.Osoittaa, että kaikki on kunnossa
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INSTRUMENTOINNIN TARKOITUS
ENNAKOIVAN KUNNON HALLINNAN NÄKÖKULMA
• Uudet materiaalit
• Uudet työmenetelmät

• Tie hälyttää ongelmistaan

• Etsiä raja-arvoja, muuttujia, minkä tie
kestää

• Miten tulokset laajennetaan koko verkolletutkitaan

• Teiden kesto on pitkä ja vuosikustannus
alhainen
• Kustannustehokkuus

• Olosuhteiden huomioiminen teiden
rakentamisessa ja korjaamissa
• Maaperä, liikenne
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MONITOROINNIN TAVOITTEET

• Tarpeet & keskustelu
• Rakenteen tilan monitorointi

• Liikenteen kontrollointi
• Ympäristöolosuhteiden vaikutus
rakenteen tilaan
Parantaminen:
Nykyisten rakenteiden, materiaalien ja
työmenetelmien parantaminen
Käyttöikä‐ ja kantavuustarkastelut
Osaamisen ylläpito ja lisääminen
Self Diagnostic

• Riskit
• Kestääkö rakenne liikennekuormituksen
- Millainen rakenne tarvitaan ko.
kuormitukselle
• Ylikuormien havainnointi
• Routa, kosteus
• Osataan kohdistaa sopivat toimenpiteet
oikeaan kohtaan

Turvallisuus –> rakenne
(silta – tie) kestää käytön
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TAVOITEET INSTRUMENTOINNILLE
KYSELY PROJEKTIRYHMÄN JÄSENILLE, TULOKSET:
• Monitorointi
• Mitä tapahtuu kuormituksen ja olosuhteiden
muuttuessa keskeisellä tieverkolla?
• Muuttuvat olosuhteet kuten sää tai materiaalin
heikkeneminen (korroosio, hienoneminen..)
• Ajoneuvojen muuttuminen

• Osaamisen lisääminen ja viestittäminen

• Toiminnan vaikutusten osoittaminen

Yhteenveto

I

II

Yksittäinen mittaus

III
9.3

Monitorointi ‐ Seuranta

9

8.4

10

Mitoitus
Materiaali‐, Työmenetelmä‐
tai Laitekehittäminen

7

7

8.4

7.5

6

8.6
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SYITÄ
1 - 11
• Monitorointi
• Jäätyminen, sulaminen, kosteus, liikenne
• Rakenteen terveys

• Painorajoitukset (MnROAD I)
• Mitoitusmenetelmien kehittäminen
(MnROAD I)

• NN mitoitusmallin kalibrointi

• Halkemien paikkaus (MnROAD I)

• Mitoitusohjelmien käyttökelpoisuus
vettäläpäisevan päällysteelle (Brobackev)

• Tavoitteena löytää laboratoriotestimenetelmä, jonka avulla voidaan suunnitella
pakkashalkeilua kestäviä asfalttipäällys-teitä
(MnROAD II)

• Rakenteen keston arviointi urakkasopimuksen päättyessä (E4, 1998)
• Erilaisten päällystemassojen vertailu
(polymeeri bit.) (E6 Uddevalla) - taipumat

• Kehitetään työmenetelmä ja materiaaliohjeet asfalttipäällysteen päällystämiseksi
ohuella betonipäällysteellä (MnROAD II)
• Uusi betonipäällysteen korjausmenetelmä
(MnROAD II)
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SYITÄ
12 - 16
• Etsittiin raja-arvoa, miten paljon murskeessa
saa olla kiilletta (glim), (E6 slinga), HVS
Heavy Vehicle Simulator, tulos TRA’n
mitoitusohjeeseen
• Urakassa käytettävän stabiloinnin testaus
(Ringvägen Malmö), haluttiin kokeilla,
vastaako rakenne oletuksia
• Kokeilla uusien akselipainojen vaikutusta
teillä, joilla on ohut sidottu päällystekerros
pohjoisissa olosuhteissa (Reg Norr)

• Kokeilla mittalaitteita
• Testata uusien materiaalien kestoa
(teollisuuden sivutuotteet, uusiomateriaalit)
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KOHTEEN INSTRUMENTOINNIN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI
TARINA JOKA KOHTEELLE

Olosuhde

Instrumentointi

Kustannukset

Infra
Liikenne
Sää
Keli

Inst.paketti
Huoli
Tärkeys
Riski

Rakentaminen
Instr. vuosikustannus
Tien nykyiset kustannukset
(liikenne, kunnossapito)
Vaikutukset:
Hyödyt & Haitat
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OLOSUHDE – 5184 KOMBINAATIOTA
KOHDE VS YHTEYSVÄLI–TUTKIMUSKYSYMYKSEN MÄÄRITYS
Infra

Sää

• Pohjamaa (hyvä, huono)

• Kuivatus (kuiva, kostea, märkä)

• Sitomaton kerros (hyvä, keskim, huono)

• Lämpötila (sula, jäässä)

• Sidottu kerros (hyvä, keskim, huono)

Keli

Liikenne

• Kerroin kelin vaikutukselle rakenteeseen

• Kuormitus (pieni, suuri, erittäin suuri)

• Huono kelin osuus vuodessa

• Akseli (normaali, HCT)
• Rengastus (paripyörä, single, superSingle)
• Liikennetiheys (harva, tiheä)
• Nopeus (50, 60, 70, 80 km/h)
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INSTRUMENTOINNIN VALINTA

• Mittalaitekokonaisuus ->
instrumentointipaketti ipNN
• Kokonaisvuosikustannus
• Anturit & Asennus
& Käyttö vs.
Kestoikä

• Luotettavuus eli
riski

Mitattavat suureet
Raskas ajoneuvo
Paino
Nopeus, akseleiden lkm
Liike/Palautuminen rakenteessa
Sidotun kerroksen muutokset
Kuormituksen sijainti
Pysyvät muodonmuutokset ao. olosuhteissa
Percoasema
Korroosio silloilla
Lämpötila
Kosteus
Vesimäärä
Huokoisvedenpaine

vt25
muutOpastemuOpa
vt25
Instrumentointipaketit
ipA
ipB
ipO
ipD
Instrumenttipaketin kusta
4 280
3 180
8 000
Millä/mitataan mitataan
mittari nro hinta
13
1 100
x
9
28 000
15 16
617
0
1 4
30 100
5
15 600
7
11 500
2 3
29 100
8
8 000
x
10
243
12
740
x
x
13
1 100
x
x
11
1 340
x
x
14
960

vt25
kotka
oulu
ipH
ipO
ipM
31 557
118 817
90 200
128 400

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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VAIKUTUKSET
KUVAUS -> RAHAMÄÄRÄISINÄ
Hyöty

Haitta

Kestoikä & Liikenteen kustannukset

Kestoikä & Liikenteen kustannukset

• Toimenpiteen oikea-aikainen kohdistaminen

• Kiertotie

• Turvallisuus (erityisesti sillat)

• Alentunut nopeus

• Yhteysvälin aukipitäminen

• Toimenpide kierron nopeutuminen

• Työmaan aikakustannukset

• Kunnosapidon kustannusnousu

• Toimenpidekierron hidastuminen
(vuosikustannukset)
• Sallittujen kuormien kasvattaminen
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ARVIOINTIMALLI
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PERIAATEKUVA INSTRUMENTOINNIN KÄYTÖSTÄ
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ARVIOINTIMALLI INSTRUMENTOINNIN KANNATTAVUUDEN
ARVIOINTIIN
• Samanlaiset periaatteet eri kohteiden
vertailuun
• Yksinkertainen
• Kohdekohtainen (piste, jakso, yhteysväli)
• Lähtötiedot, kohteen pituus/tyyppi
• Tavoite- ja haitta skenaariot
• Riski
• Instrumentointipaketti
• Raskaan liikenteen määrä
• Kuormituksen määrä

• Nykyinen vuosikustannus
• Rakenne & kunnossapito

• Instrumentoinnin vuosikustannus
• Raskaan liikenteen aikakustannus
• Raskaan liikenteen ajoneuvokustannus

• Säästö – vuosikustannusten lasku
• Haitta – vuosikustannusten nousu
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KOHTEIDEN ETSINTÄ OMINAISUUSTIEDON AVULLA
KRITEERIT
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VALINTAKRITEEREJÄ
YHA KUNTOLUOKITUS SYKSY 2018
Kunto LK

yhteensä

pituus (km)
1
3634
2
4700
3
15312
4
27560
5
5787
278
57272

Osuus
6%
8%
27 %
48 %
10 %
0%
100 %

Huono
Huono
Keskim
Hyvä
Hyvä
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TAVARAKULJETUKSET

• Tieverkolle sijoiteltu aineisto
• Postinumeroalue – postinumeroalue
• Tavarakuljetuslajeittain
• Tilastokeskus 2015
Livi & WSP volyymi- ja arvoanalyysi 2016

• vuonna 2015 25 mrd tn/km
• toimialan ennuste 2016 - 26 mrd tn/km
• Delfoi max kasvu 2030 - 31 mrd tn/km
(noin 20 %)
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VALINTAKRITEEREJÄ
TAVARALIIKENTEEN KULJETUSMÄÄRÄT (TN)
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VALINTAKRITEEREJÄ
MAAPERÄLUOKITUS

Pohjamaa
pituus (km)
Kallio
4414
Karkearakeinen
32877
Hienorakeinen
16072
Kartoittamaton
444
Vesi
202
3262
yhteensä
57272

Osuus
8 % Hyvä
57 % Hyvä
28 % Huono
1%
0%
6%
100 %

Savi (Sa) RT :: 20K
Hienorakei
Lieju (Lj) RT :: 20K
Hienorakei
hieno Hieta (HHt) RT :: 20K
Hienorakei
Liejusavi (LjSa) RT :: 20K
Hienorakei
Rahkaturve (St) RT :: 20K
Hienorakei
Saraturve (Ct) RT :: 20K
Hienorakei
Hiesu (Hs) RT :: 20K
Hienorakei
Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY Hienorakei
Savi (Sa) RT :: 200K
Hienorakei
Hienoainesmoreeni (HMr) RT :: 20K
Hienorakei
Paksu turvekerros (Tvp) RT :: 200K
Hienorakei
Liejuinen hienorakeinen maalaji RT :: 200K
Hienorakei
liejuinen hieno Hieta (LjHHt) RT :: 20K
Hienorakei
Saraturve (Ct) RT :: 50K
Hienorakei
Liejuhiesu (LjHs) RT :: 20K
Hienorakei
Savea ja hiesua :: 100K
Hienorakei
Turvetta ja liejua :: 100K
Hienorakei
Silttiä :: 100K
Hienorakei
Savea :: 100K
Hienorakei
Lieju (Lj) RT :: 200K
Hienorakei
liejuinen Hieta (karkea) (LjHt) RT :: 20K
Hienorakei
Turvetuotantoalue (Tu) RT :: 20K
Hienorakei
Rahkaturve (St) RT :: 50K
Hienorakei
hieno Hieta (HHt) RT :: 50K
Hienorakei
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ESIMERKKITAPAUKSET
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CASE SATAMAAN JOHTAVA TIE
TAVOITTEET
• Miten raskasliikenne kuormittaa
tierakennetta?
• Millaisia ajoneuvoja on käytössä tässä
liikenteessä?
• Miten kuormituksen vaikutusten
monitorointia voidaan käyttää ennakoivan
kunnossapidon optimointiin?
• Miten kunnossapitotoimenpiteillä pystytän
palauttamaan heikentyneen rakenteen
kestoa?

Tie 15/1 Kotkan satamaan
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CASE SATAMAAN JOHTAVA TIE
MITTALAITTEET
Kohde, 6 km
• Laaja instrumentointi (vastaa Muoniota)
• ipH

• Kestoikä 10 v
• Vuosikustannus 120 000 €
• Ei riskejä

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Silmukka
Weight in motion järjestelmä, WIM
Nopeusmittaus / Silmukka
Pystysuuntaisen kiihtyvyyden mittaus, ACC
(VEACC) / Maanpaineanturi SPC, (VEPRE)
Asfaltin alapinnan venymän mittausanturi,
ACSTR
Ajoneuvojen sijainnin mittaus (lämpökamera)
Sitomattoman kantavan kerroksen
pystysuuntaisen muodonmuutoksen mittaus
BCSTR, Tien pinnan taipuman mittaus LVDT
(DISPL)
Lämpömittari
Kosteuden mittaus (Volumetric moisture
sensor)
Huokospainemittarit (piezometrit)
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CASE SATAMAAN JOHTAVA TIE
LÄHTÖTIEDOT, SKENAARIOT, VAIKUTUKSET
• Kohteen olosuhteet

Hyötyskenaariot

• Skenaariot

• Monitoroinnin suorat hyödyt vuodessa
ovat (€/km):

Hyötyjen osalta tarkastellaan:
1. pidentää rakenteen kestoa vuoden
(20 -> 21 v)
Haittojen osalta arvioitiin seuraavia
skenaarioita:
2. skenaario 2 (kestoikä lyhenee 2 v)
3. skenaario 3 (kestoikä lyhenee 5 v)
4. Nopeusrajoitus lasketaan 10 km/h
5. Nopeusrajoitus lasketaan 20 km/h
6. Tien kunto nostaa ajoneuvokust. 5 %
7. Yhteisvaikutus

• skenaario 1, säästö 9 000 €

Kohteen kokonaispituus on 6 km eli
kokonaishyödyt ovat siten:
• skenaario 1, säästö 60 000 €/v
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CASE SATAMAAN JOHTAVA TIE
VAIKUTUKSET, SUOSITUS
Haittaskenaarioiden kustannusvaikutukset
ovat seuraavia:
• skenaario 2 (kestoikä lyhenee 2 v)
3 000 €/km.
• skenaario 3 (kestoikä lyhenee 5 v)
8 000 €/km
• Nopeusrajoitus lasketaan 10 km/h
40 000€/km
• Nopeusrajoitus lasketaan 20 km/h
80 000€/km
• Tien kunto nostaa ajoneuvokustannuksia
5 % 12 000 €/km
• Yhteisvaikutus
103 000 €/km
kohteen osalta 620 000 €/v

Suositus
• Monitoroinnin kustannus on
perusteltavissa, jos Liikennevirasto haluaa
sitoutua pitkäaikaiseen kehitykseen ja
osaamisen lisäämiseen.
• Kun tällainen tärkeä yhteys vaurioituu,
liikennerajoitukset aiheuttavat nopeasti
yhteiskunnallisten kustannusten nousun
ja monitoroinnin kustannukset tulevat
katetuksi.
Lisäksi tulee kuormitukseen, rakenteeseen, materiaaleihin ja toimenpiteisiin
liittyvän osaamisen kasvu moninkertaistaa hyödyn!
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CASE VT 25 - YHTEYSVÄLI
TAVOITTEET
• Miten raskasliikenne kuormittaa
tierakennetta?
• Millaisia ajoneuvoja on käytössä tässä
liikenteessä?
• Missä elinkaarensa vaiheessa tien eri
jaksot ovat rakenteen kestävyyden
kannalta
• Miten optimoida kunnossapitotoimenpiteiden elinkaari?

Tie 25/16-36 Uusimaa
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CASE VT 25 - YHTEYSVÄLI
LÄHTÖTIEDOT, SKENAARIOT, MITTALAITTEET
• Kohde, 130 km

MITTALAITTEET

• Pohjamaa 30 % hienorakeista

1. Kevyt nykytilan ja liikenteen seuranta.

• Tavaramäärä su1/2 1.5 milj.tn/0.5 milj,tn

2. Liikenteen kuormitusvaikutuksen
monitorointi kolmesta kohdasta

• Skenaariot
Hyötyjen osalta tarkastellaan:
1. pidentää rakenteen kestoa viisi vuotta
(30 -> 35 v)
2. pidentää kunnossapitotoimenpiteiden
kiertoa kolme vuotta (7 -> 10 v).
Haittojen osalta arvioitiin seuraavia
skenaarioita:
2. Kestoikä lyhenee 5 v (30 -> 25 v).
3. Nopeusrajoitus lasketaan 20 km/h tien
kunnon vuoksi (aikakustannukset)
4. Tien kunto nostaa ajoneuvokust. 5 %.

3. Rakenteen tilan muutosten monitorointi
ensi vaiheessa kolmesta pisteestä.
• 20 x ipA + 2 x ipD + 2 xipH

• Vuosikustannus 400 000 €
• ipA(5000€) & ipD(32000€) & ipH(120000€)

• Riski 20 %
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CASE VT 25 - YHTEYSVÄLI
SKENAARIOT, VAIKUTUKSET
Monitoroinnin suorat hyödyt vuodessa ovat
(€/km), Monitorointikokonaisuus (20 ipA +
2 x ipD + 2 x ipH, 400 000 €/v) :
• skenaario 1, säästö 1 500 €
• skenaario 2, säästö 2 000 €
• skenaario 3, säästö 3 500 €
Kohteen kokonaispituus on 130 km eli
kokonaishyödyt ovat siten:
• skenaario 1, säästö 200 000 €/v
• skenaario 2, säästö 300 000 €/v
• skenaario 3, säästö 460 000 €/v

Haittaskenaarioiden kustannusvaikutukset
ovat seuraavia:
• skenaario 4 (kestoikä lyhenee 5 v)
2 000 €/km.
• Skenaario 5 (Nopeusrajoitus lasketaan
20 km/h)
68 000€/km
• Skenaario 6 (Tien kunto nostaa ajoneuvokustannuksia 5 %)
10 000 €/km
• Yhteisvaikutus
90 000 €/km
Koko kohteen osalta yhteiskunnan
kustannusten nousu on:
• skenaarion 4 osalta 260 000 €/kohde
• skenaarion 5 osalta 1 235 000 €/kohde
• skenaarion 6 osalta 9 000 000 €/kohde
• Yhteisvaikutus noin 10 500 000 €/kohde
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CASE VT 25 - YHTEYSVÄLI
SUOSITUS
Suositus
• Jos kohteen monitoroinnin avulla voidaan
parantaa nykyistä perustilannetta,
hyötyjen avulla on mahdollista kattaa
monitoroinnin kustannukset.
• Kun tällainen tärkeä yhteys vaurioituu,
liikennerajoitukset aiheuttavat nopeasti
yhteiskunnallisten kustannusten nousun
ja monitoroinnin kustannukset tulevat
katetuksi.
• Huonoin vaihtoehto 25 kertaa kalliimpi
kuin monitoroinnin kustannukset
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CASE VT4 OULUJOEN KOHTA
TAVOITTEET
• Miten raskasliikenne kuormittaa
tierakennetta?
• Millaisia ajoneuvoja on käytössä tässä
liikenteessä?
• Miten siltojen kestävyys ja kunto
vastaavat suunnittelukriteerejä?
• Miten haastavat ilmasto-olosuhteet
vaikuttavat kuntoon?
• Miten kunnossapitotoimenpiteillä pystytän
palauttamaan heikentyneen rakenteen
kestoa?

Tie 4/401-402, Oulu
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CASE VT4 OULUJOEN KOHTA
LÄHTÖTIEDOT, SKENAARIOT, MITTALAITTEET
• Kohde 10 km ja 25 km
• Vesistön ylitys ja 2 x 5 km + 2 x 12.5 km

• Skenaariot
Hyötyjen osalta tarkastellaan, sken 1-3:
pidentää rakenteen kestoa kaksi vuotta
(10 -> 12 v) ja (10 -> 15 v) sekä pidentää
kunnossapito toimenpiteiden kiertoa vuoden
(2 -> 3 v) tai (2->4 v)
Haittojen osalta arvioitiin seuraavia
skenaarioita:
4. Kestoikä lyhenee 2 v (10 -> 8 v).
5. Nopeusrajoitus lasketaan 20 km/h tien
kunnon vuoksi (aikakustannukset)
6. Tien kunto nostaa ajoneuvokust. 5 %

• Kohteen olosuhteet
• Vesistön ylitys, sillat rakenteilla
• Tavaramäärä su1/2 1.8 milj.tn/1.1 milj,tn

MITTALAITTEET
1. Rakenteen monitorointi, ipO
2. Rakenteen tilan muutosten monitorointi
ensi vaiheessa kahdesta pisteestä
3. Siltojen monitorointi
• Vuosikustannus 230 000 €
• Ip0 (90 000€) + 2x ipH (120 000€) +
siltojen monitorointi
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CASE VT4 OULUJOEN KOHTA
SKENAARIOT, VAIKUTUKSET
Monitoroinnin suorat hyödyt vuodessa ovat
(€/km), Monitorointikokonaisuus (ipO + 2 x
ipH & Sillat , 230 000 €/v) (10 km):
• skenaario 1, säästö 25 000 €
• skenaario 2, säästö 29 000 €
• skenaario 3, säästö 45 000 €
Kohteen kokonaispituus on 10 + 25 km eli
kokonaishyödyt ovat siten:
• skenaario 1, säästö 390 000 €
• skenaario 2, säästö 450 000 €
• skenaario 3, säästö 750 000 €

Haittaskenaarioiden kustannusvaikutukset
ovat seuraavia (10km):
• skenaario 4, haitta 25 000 €/km
• skenaario 5, haitta 275 000€/km
• skenaario 6, haitta 40 000 €/km
Kohteen kokonaispituus on 10 + 25 km eli
kokonaishaitat ovat siten:
• skenaario 4, haitta 630 000 €
• skenaario 5, haitta 9 600 000 €
• skenaario 6, haitta 1 300 000 €
Yhteensä
11 530 000 €/kohde
• Kiertotie 20 km
33 000 000 €/kohde

LIITE 5 / 44 (53)

CASE VT4 OULUJOEN KOHTA
SUOSITUS
Suositus
• Kohde tarjoaa mielenkiintoisen ja helpon
monitorointimahdollisuuden raskaan
liikenteen ja sen vaikutusten
seuraamiseen.
• Lisäksi kohteen vuosikustannuksia on
mahdollista merkittävästi alentaa.
• Erittäin kannattava kohde monitoroinnille!

• Kun tällainen tärkeä yhteys vaurioituu,
liikennerajoitukset aiheuttavat nopeasti
yhteiskunnallisten kustannusten nousun
ja monitoroinnin kustannukset tulevat
katetuksi.
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CASE MUUTTUVA OPASTE - YHTEYSVÄLI
TAVOITTEET
• Miten raskasliikenne kuormittaa
tierakennetta?
• Millaisia ajoneuvoja on käytössä tässä
liikenteessä?
• Missä elinkaarensa vaiheessa tien eri
jaksot ovat rakenteen kestävyyden
kannalta
• Milloin ja miten pitkäksi ajaksi asetetaan
liikennerasituksia?

Tie 8/119-202
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CASE MUUTTUVA OPASTE - YHTEYSVÄLI
LÄHTÖTIEDOT, SKENAARIOT, MITTALAITTEET
• Kohde, 70 km
• Tavaramäärä su1/2 0.5 milj.tn/2.0 milj,tn

• Skenaariot
Hyötyjen osalta tarkastellaan, sken 1-3:
pidentää rakenteen kestoa viis vuotta
(25 -> 30 v) sekä pidentää kunnossapito
toimenpiteiden kiertoa kaksi vuotta (7 -> 9 v)
Haittojen osalta arvioitiin seuraavia
skenaarioita:
4. Kestoikä lyhenee 5 v (25 -> 20 v).
5. Nopeusrajoitus lasketaan 20 km/h
6. Tien kunto nostaa ajoneuvokust. 5 %
7. Liikennerajoitus 30 / 60 / 90 vrk.

MITTALAITTEET
1. Rakenteen tilan muutosten monitorointi
ipH (120 000 E)
2. Rakenteen monitorointi, ipB (3 500 €)
yksi mittauspiste per kilomeri, 70 kpl
• Vuosikustannus 365 000 €
• ipH (120 000€) + 70 x ipB (3 500 €)
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CASE MUUTTUVA OPASTE - YHTEYSVÄLI
SKENAARIOT, VAIKUTUKSET
Monitoroinnin suorat hyödyt vuodessa ovat
(€/km), Monitorointikokonaisuus (ipH+ 70 x
ipB , 365 000 €/v):
• skenaario 1, säästö 2 000 €
• skenaario 2, säästö 1 000 €
• skenaario 3, säästö 3 000 €
Kohteen kokonaispituus on 70 km eli
kokonaishyödyt ovat siten:
• skenaario 1, säästö 140 000 €
• skenaario 2, säästö 70 000 €
• skenaario 3, säästö 210 000 €
Kannatava jos kevyt monitorointi
vähennetään 35 pisteeseen

Haittaskenaarioiden kustannusvaikutukset
ovat seuraavia:
• skenaario 4, haitta 3 000 €/km
• skenaario 5, haitta 27 500€/km
• skenaario 6, haitta 10 000 €/km
Kokonaishaitat (70 km) ovat siten:
• skenaario 4, haitta 210 000 €
• skenaario 5, haitta 1 900 000 €
• skenaario 6, haitta 650 000 €
Yhteensä
2 750 000 €/kohde
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CASE MUUTTUVA OPASTE - YHTEYSVÄLI
SKENAARIOT, KÄYTTÖRAJOITUKSEN VAIKUTUS
Oletukset:
• Sallittu kokonaiskuorma 36 tn
• HCV ajoneuvoja (88 tn) osuus
nykyliikenteestä 4 %
• Normaali kuorma 64 tn
Kohteen kuljetusmäärä on 2 milj.tn ja siihen
tarvitaan:
• 3 HCV ja 82 normaalia ajoneuvoa
Kuormakoon rajoitus 36 merkitsee:
• 72 ajoneuvoa lisää

Lisäkustannukset:
Ajoneuvokustannus
70 km x 72 ajon x 0.522 €/km = 4 200 €/vrk
Aikakustannus
70 km = 1 h x 72 ajon x 58,91 €/ajon/h =
2 600 € / vrk
Rajoituksen lisäkustannukset ovat:
• 30 vrk
200 000 €/kohde
• 60 vrk
415 000 €/kohde
• 90 vrk
620 000 €/kohde
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CASE MUUTTUVA OPASTE - YHTEYSVÄLI
SUOSITUS
Suositus
• Monitoroinnin avulla ohjataan liikennekuormitusta kestävyyden
kannalta kriittisinä aikoina. Jos ei ole mahdollisuutta parantaa
tierakenteen kantavuutta, tarjoaa tällainen menet-telytapa
edullisen mahdollisuuden pitää teiden ylläpitokustannukset
normaaleina.
• Suositeltava, liikennevirastolle uusi tapa ohjata
tierakenteeseenkohdistuvaa rasitetta dynaamisesti.
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CASE TIERUMMUN MONITOROINTI
TAVOITTEET
• Onko rumpu tyhjä vai täynnä?

Kohteen olosuhteet
• Tiellä KVLR on yli 500
• Keskimääräinen kuljetettu tavaramäärä yhteensä
2.4 milj.tn
• Tällaisia teitä on tieverkolla yhteensä 9 400 km
• Tierumpuja on tälläkin verkolla kymmeniä
tuhansia.
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CASE MUUTTUVA OPASTE - YHTEYSVÄLI
LÄHTÖTIEDOT, SKENAARIOT, MITTALAITTEET
Skenaariot

MITTALAITTEET

Monitoroinnin vaikutus kestoikään:

IoT anturi kiinnitettynä rummun suulle

1. pidentää rakenteen kestoa viisi vuotta
(30 -> 35 v)
2. pidentää kunnossapitotoimenpiteiden
kiertoa kaksi vuotta (10 -> 12 v).
3. edellä mainittujen skenaarioiden
yhteisvaikutus

• Instrumentointipaketti, ipE
(vuosikustannus 250 €).

Haittojen osalta arvioitiin seuraavia
skenaarioita:
4. Kestoikä lyhenee 5 v (30 -> 25 v).

Arviointimallissa asennetaan 3
monitoroitavaa rumpua kilometrille,
tarkastellaan 100 km monitorointia.
• Vuosikustannus 300 x 250 € =
75 000 €

LIITE 5 / 52 (53)

CASE MUUTTUVA OPASTE - YHTEYSVÄLI
SKENAARIOT, VAIKUTUKSET
Monitoroinnin suorat hyödyt vuodessa ovat
(€/km), Monitorointikokonaisuus
(300 x ipE , 75 000 €/v):
• skenaario 1, säästö 1 400 €
• skenaario 2, säästö 500 €
• skenaario 3, säästö 2 900 €
Kohteen kokonaispituus on 100 km eli
kokonaishyödyt ovat siten:
• skenaario 1, säästö 140 000 €
• skenaario 2, säästö 50 000 €
• skenaario 3, säästö 190 000 €
Monitoroinnin toteutus on kannatavaa

Haittaskenaarioiden kustannusvaikutukset
ovat seuraavia:
• skenaario 4, haitta 2 000 €/km
Kokonaishaitat (100 km) ovat siten:
• skenaario 4, haitta 200 000 €
SUOSITUKSET
• Jos tien rappeutuminen nopeutuu nykyisestä, lisääntyneet yhteiskunnan kustannukset kattavat monitoroinninkustannukset
moninkertaisesti.
• On suositeltavaa pyrkiä parantamaan
kuivatuksen toimintaa.
• Rumpujen toiminnan varmistaminen pitää
tierakenteen kuivana.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

• Monitorointien toteutus on
Liikennevirastolle hyvin suositeltavaa.
• IC koekohde Muoniossa on hyvä avaus
monitoroinneille

• Monitoroinneista on hyötyä sekä
kohdekohtaisesti lyhyellä aikavälillä,
mutta sitä tärkeämpää on saada aikaan
osaamisen ja tiedon kehittyminen
• Monitoroimalla teiden rakenteen kuntoa
on mahdollista toteuttaa oikeita
toimenpiteitä oikea-aikaisesti ja tarjota
tienkäyttäjille normaali palvelutaso
luotettavasti
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Infra Challenge
Final Report Questions 1b and 5a
22.10.2018
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Sensible 4 is focusing on two research questions:
1b Road surface sensing with autonomous vehicles sensors How should we develop crowd gathering of information in order
to identify roads with high risk of damages earlier than today.
5a Road wear - What kind of technical solutions exist and how
AVs could reduce the wear of the road by varying their
trajectories.

22.10.2018

Juho Meriläinen

2
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Equipment

22.10.2018

Juho Meriläinen

3
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Experimental design

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Road Scanning

22.10.2018

Juho Meriläinen

5
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Road Scanning Results

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Random Trajectory Generator to reduce
road wear

22.10.2018

Juho Meriläinen

7

LIITE 6 / 8 (9)

Tests conducted by driving randomly
same route

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Conclusions:
1) It is shown that modern AV can produce accurate 3D information
from the road condition. This could be utilized as long as data sharing
policies can be agreed with industry and public parties.
2) Randomized trajectory control was tested and based on the results it
is evident that this rather simple method could significantly reduce road
wear by distributing it better in the transverse direction of the road.

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Aurora Infra Challenge
Teiden sähkömagneettinen sormenjälki eri vuodenaikoina maatutkalla mitattuna
28.12.2018
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Tutkimuskysymys 2C

Teiden sähkömagneettinen sormenjälki eri
vuodenaikoina maatutkalla mitattuna

2
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JOHDANTO – TUTKIMUKSEN TAUSTAA
• Autonomisten ajoneuvojen paikannus perustuu suurelta osin optisiin

•

•

menetelmiin, joissa paikannus tehdään ajoratamaalausten perusteella. Tämä ei
kuitenkaan toimi talviakaan, kun tiellä on lumi ja jääpolanne tai ajoratamerkinnät
ovat kuluneet.
Yhdysvalloissa MIT Lincoln Laboratory kehittänyt Localizing Ground Penetrating
Radar (LGPR) tekniikan, missä maatutkan avulla kuvataan tien
sähkömagneettinen sormenjälki ja tiellä ajavat ajoneuvot hyödyntävät tätä tietoa
omassa paikannuksessaan. Valmistajien mukaan paikannustarkkuus tällä
tekniikalla olisi senttiluokkaa. Menetelmää on onnistuneesti testattu Bostonin
alueella lumiolosuhteissa. Täällä tie ei kuitenkaan ollut jäässä.
Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli testata LGPR tekniikkaa vastaavalla 3D
Radar stepped frequency maatutkakalustolla sähkömagneettisen sormenjäljen
vaihtelua eri vuodenaikoina Aurora koekohteella Muoniossa.
Copyright Roadscanners Oy 2018. All Rights Reserved.

TUTKIMUSMENETELMÄT
3d Radar Step-frequency GPR maatutka, jossa jatkuva
taajuusmittaus 10 MHz välein taajuusalueella 200-3000 MHz
Ilmavasteantenni, jossa 21 antennia 7,5 cm välein →
tuloksena 3D GPR maatutkadata
RDLS Laserkeilain kalusto, jolla seurattiin ajoneuvon tarkkaa
sijaintia tien poikkileikkauksessa eri mittausten aikana

RoadDoctor© ohjelmisto → Laserskanner tarkat ajolinjojen sijainti
→ Maatutkadatan prosessointi
→ Maatutkan taajuusvasteen analyysi
(sähkömagneettinen sormenjälki)
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RDSV mittausauto

ANALYYSIMENETELMÄT
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TULOKSET
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●Taajuusanalyysikartat

koekohteelta paaluväliltä 01000 m tammikuusta
lokakuuhun 2018

Copyright Roadscanners Oy 2018. All Rights Reserved.
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TULOKSET

Taajuusanalyysikartat
koekohteelta paaluväliltä 400600 m tammikuusta
lokakuuhun 2018

Copyright Roadscanners Oy 2018. All Rights Reserved.

TULOKSET
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Eri mittausten maatutkadatan
taajuusanalyysien tuloskentät
laskettuna neljästä
vasemmasta, neljästä
keskimmäisistä ja neljästä
oikeimmalla olevasta
kanavasta

Punaiset nuolet osoittavat
ajolinjan poikkeman suuntaa
suhteessa ensimmäiseen
17.1. tehtyyn mittaukseet.
Poikkeamat on määritetty
punaisten renkauden alueelta.
Copyright Roadscanners Oy 2018. All Rights Reserved.

TULOKSET
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Taajuusanalyysin tuloskäyrät laskettuna neljästä vasemmasta (musta) , neljästä keskimmäisistä 4 ja neljästä oikeimmasta 4 kanavasta

TULOKSET
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JOHTOPÄÄTÖKSET
• Maatutkalla mitatun ja lasketun sormenjäljen perusteella voidaan luotettavasti ja
toistettavasti paikantaa ajoneuvon sijainti tien pituussuunnassa (ei kuitenkaan
senttitarkkuudella). Tien poikkisuunnassa vaihtelut olivat kuitenkin pienempiä ja jatkossa
tulisi sähkömagneettinen kartta tehdä koko tien leveydeltä
• Sähkömagneettinen sormenjälki hieman vaihteli eri vuodenaikoina, mutta talvella tien
ollessa jäässä, vaihtelut olivat vähäisiä. Jatkossa voisi testata, voisiko sormenjälkeä käyttää
myös tien rakenteellisen kunnon seurannassa.
• Laserkeilaimen tulokset osoittivat yllättävän suurta sivusuuntaista vaihtelua eri mittauksilla
vaikka kyseessä oli erikoismittaus. Siksi tarkoissa seurantamittauksissa laserkeilaimeen
perustuva paikannus on erittäin tärkeää
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KIITOS
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Päällystevauriot konenäöllä
Kustannustehokas menetelmä kaikenkokoisten tieverkkojen kunnon seurantaan
31.12.2018
Restricted

Sisällysluettelo
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Tausta

1. Päällystevauriokartoitukset
2. Työn tavoitteet - Vauriokartoitus konenäöllä
3. Vaisala RoadAI-konenäköjärjestelmä

a. Päällystevaurioiden tunnistaminen konenäöllä
b. Vaurioluokat ja niiden tunnistaminen
c. Vakavuuden määrittäminen

4. Toistettavuus
5. Kustannukset
6. Yhteenveto

Restricted
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Tausta
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●

Infra Challange -hankinnassa haettiin ratkaisuja, missä joukkoistettua tiedonkeruuta voidaan
simuloida Snowbox-ajoneuvoa hyväksikäyttäen. (LIVI/3370/02.01.09/2017)

●

Myöhemmin todettiin, että Snowbox ajoneuvon vähäisen käytön takia voidaan raakatiedon
kerääminen/ sensorialusta toteuttaa muullakin ajoneuvolla.

●

Vaisala Oyj:n ostama Vionice Oy on kehittänyt konenäköjärjestelmää väyläomaisuuden ja
tiestoön kunnon määrittämiseen vuodesta 2014.

●

Kokeilulla haluttiin selvittää teknologian kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia kehittää ajantasaista
väylätietojen inventointia ja hallintaa.
Restricted
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Päällystevauriokartoitukset
●
●

●
●
●
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Liikennevirasto ja ELY-keskukset tarvitsevat tietoa päällystevaurioiden korjaustarpeesta ylläpidon
ohjauksessa, päällystysohjelman kohdevalinnassa sekä tieverkkotason analyyseissä.
Päällystevauriokartoituksella (PVK) tarkoitetaan päällystettyjen teiden korjaustarpeen arvioimista päällysteen
vaurioita visuaalisesti tarkastaen. Inventointi suoritetaan ajoneuvolla ajaen arvioiden silmämääräisesti
päällysteiden eri vauriotyyppien, kuten halkeamien, purkaumien, painumien ja reikien vakavuuden
perusteella korjaustarvetta.
Inventoinneissa noudatetaan tilaajan laatimaa inventointiohjetta ja inventoijia koulutetaan vuosittain
kaksipäiväisillä vertailuinventointipäivillä.
Inventoijien manuaalisesti keräämät havainnot tallennetaan toistaiseksi Väyläviraston tierekisteriin ja
tulevaisuudessa Velho-nimiseen tiestötietojen ylläpitojärjestelmään.
Manuaalinen menetelmä on toimiva mutta toimintatavan haasteita ovat muun muassa seuraavat: 1) asian
tuntijan rajallinen havainnointikyky ja subjektiivisuus, 2) inventointityön kustannukset rajoittavat toiminnan
laajuutta.
Restricted
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Työn tavoitteet - vauriokartoitus
konenäöllä
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“ Kokonaistavoitteena on löytää objektiivinen ja edullinen tapa suorittaa
päällystevauriokartoitukset ja mahdollistaa inventointi osaksi muuta väylähoidon toimintaa.”

●
●

●
●

Simuloida joukkoistetun tiestökuvauksen ja konenäön mahdollisuuksia tuottaa päällystevauriokartoitus
Osoittaa kuinka koneoppivalla konenäköjärjestelmällä voidaan korvata ihmissilmän tekemä manuaalinen
vaurioiden inventointi

Tuottaa nykyjärjestelmän vaatima tiedosto tiedon tallentamiseksi ja hyödyntämiseksi
Rajaukset
•
Työssä tarkasteltiin vain vakavia halkeamia ja reikiä tiessä

Restricted

Vaisala RoadAI - konenäköjärjestelmä
LIITE 8 / 6 (26)

1. Aineiston kerääminen

2. Konenäkö
prosessointi

3. Tulokset, analyysit
ja toimenpiteet

videot tai valokuvat
GPS tiedolla
(<1 m etäisyys)

Restricted
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Kokeilussa huomioidut vaurioluokat

Restricted
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Vaurioluokat ja niiden tunnistaminen

LIITE 8 / 8 (26)

1.
Verkkohalkema
(eng. Alligator Cracking)

2.
Reiät/ pinnoitteen lohkeilu
(eng. Wearing Course Deterioration)
Restricted
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Vaurioluokat ja niiden tunnistaminen
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3.
Pitkittäishalkeamat
(eng. Longitudinal Cracking)

4.
Poikittaishalkeamat
(eng. Transverse Cracking)

Restricted
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Vakavuuden määrittäminen (1/2)
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Vakavuus = vaurion leveys / päällysteen leveys
●
●

Luonnollinen tapa ihmisille arvioida vakavuutta liikkuvasta ajoneuvosta
Mahdollistaa vaurioiden paikantamisen kaistoille ja ajourille

25%

12%

100%

Restricted
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Vakavuuden määrittäminen (2/2)
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●

Vakiintunut raportointikäytäntö Liikennevirastolle on 100 metrin tarkasteluväli. Edellä esitelty tarkempi
leveyteen pohjautuva arvo soveltuu paremmin huomattavasti lyhyemmille, kuten 10 metrin osuuksille.

●

Raportoidussa aineistossa päädyttiin ratkaisuun jossa 100 metrin matkalta raportoidaan pituussuunnassa
vaurioituneen päällysteen prosentuaalinen osuus.
•

Esimerkki: Arvo 30% tarkoittaa vaurioita 30 metrin matkalta valitulla 100 metrin osuudella.

Suhteellisesta leveydestä pituudeksi
●

Leveyssuunnan vakavuus arvoille määritetään vaurioluokka kohtainen raja-arvo

●

Raja-arvon ylittävät mittaukset luokitellaan vaurioiksi, joista edelleen voidaan määrittää pituussuuntainen
vakavuus 100 metrin osuudelle
Restricted
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Vaurioiden esittäminen käyttöliittymässä
tai excel-formaatissa

Restricted
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Käyttöliittymä
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Reitit on värikoodattu
vaurioluokan vakavuuden
mukaisesti
Lämpökarttaa voi suodattaa
vakavuuden perusteella
sekä lämpökartan
painotusta voi muokata
tilanteeseen sopivaksi

Graafi-näkymä alkuperäisen
videon rinnalla tukee
validointia, koska käyrä
esittää tunnistetut
ongelmakohdat.

Graafin akselit:
y-akseli: vakavuus
x-akseli: videon aika
Restricted
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Excel formaatti

Restricted
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Arvo 20% tarkoittaa vaurioita 20 metrin matkalta

valitulla 100 metrin osuudella.

14
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Menetelmän toistettavuus on hyvä

Restricted
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Toistettavuus
●
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Menetelmän toistettavuutta testattiin ajamalla tieosuudet kahtena eri vuodenaikana: kesällä (heinäkuun 1.
viikko) ja lokakuun 1. viikko)

●

Ajokertojen välillä valaistusolosuhteet olivat huomattavan erilaisia
•

Kesällä lähes keskipäivän auringonpaiste aiheutti toiseen suuntaan ajettaessa heijastuksia, mutta
pääsääntöisesti kohtisuoraan ylhäältä tuleva valo ei aiheuttanut merkittäviä varjoa

•

●

Syksyn ajot suoritettiin iltapäivästä, jolloin auringonpaiste loi puustosta varjoja tielle

Excel tiedostossa olevat verifiointilinkit videomateriaaliin paljasti, että vaurioita muodostuu myös
kesäkuukausina: Useat paikat repeytyivät halkeamiksi sekä halkeamia syntyi paikkoihin, joissa kesän
materiaali näyttää virheettömältä

Restricted
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Toistettavuus: Tie 79, nouseva suunta
LIITE 8 / 17 (26)

●

Kokeilu osoitti toistettavuuden olevan yksittäisiä valaisuolosuhteista
aiheutuneita poikkeamia lukuunottamatta hyvä

Heinäkuun kuvauskerta sinisellä
Lokakuun kuvauskerta oranssilla

Restricted
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Toistettavuus: Tie 79, laskeva suunta
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Toistettavuus: Tie 957, nouseva suunta
LIITE 8 / 19 (26)

Restricted
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Toistettavuus: Tie 957, laskeva suunta
LIITE 8 / 20 (26)

Restricted
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Esimerkki toistettavuudesta

Heinäkuu

Lokakuu
Restricted
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Konenäkötunnistus toistettavuudesta
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Heinäkuu

Lokakuu
Restricted
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Esimerkki halkeaman synnystä

Heinäkuu

Lokakuu
Restricted
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Konenäkötunnistus halkeaman synnystä
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Heinäkuu

Lokakuu
Restricted
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Kustannukset
●
●
●

●
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Automaattisen vauriokartoituksen kustannukset ovat selkeästi vähäisemmät kuin manuaalisen
kartoituksen.
Joukkoistetussa ajattelussa inventoinnin lähtömateriaalin tuottaminen voidaan hoitaa esimerkiksi
hoitourakoinnin valvonnan yhteydessä ELY-keskusten toimesta.
Kustannustekijöitä ovat seuraavat:
• Kamera/ älypuhelinkulut
• Taustajärjestelmän kehityskulut (jakautuvat kaikille järjestelmän käyttäjille)
• Raakamateriaalin tallennuskulut ja pilvessä tapahtuvan prosessoinnin kulut

Kokeilussa toteutetussa järjestelyssä voidaan esittää, että 10000 km tieverkon
päällystevauriokartoitus maksaa noin 5 € per kilometri. Käytännössä koko päällystetyn tieverkon
inventointi maksaisi noin 300.000 € vuodessa.
Restricted
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Yhteenveto
●
●

●
●

●
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Kuvaaminen toteutettiin joukkoistetusti ja kokeilu osoittaa, että raakatieto voidaan tuottaa
joustavasti mistä tahansa ajoneuvosta.
Toistettavuustesteissä on havaittavissa selvää korrelaatiota. Verifiointi videoista voidaan havaita,
että ajokertojen väliin jääneen kahden kuukauden aikana vaurioita kehittyi tiehen kesälläkin.
Muutokset päällysteessä validoida excel raportissa olevien käyttöliittymä linkkien avulla
Konenäkö analyysin tuloksia voi hyödyntää monipuolisen käyttöliittymän tai rivimuotoisen Excel
raportin muodossa.
Tulevaisuuden mahdollisuuksia:
• Laajentaa vaurioluokkia kattamaan esim. paikattujen alueiden inventointi
• Riski ja vakavuusarvion tueksi voitaisiin erotella ajourilla sijaitsevat vauriot omaan
luokkaan
• Järjestelmää voisi käyttää vaurioiden muutoksen seuranta
Jatkotutukimuskohteena olisi järkevää selvittää nykyisten vauriokartoitusmenetelmien
korvaaminen konenäköön perustuvalla ratkaisulla tienhoidon valvonnan yhteydessä.
Restricted
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Aurora Infra Challenge
Tutkimuskysymys 2C: Hoidon kunnon monitorointi älyajoneuvojen tarpeiden
näkökulmasta
28.12.2018

Hoidon kunnon monitorointi älyajoneuvojen
tarpeiden näkökulmasta
LIITE 9 / 2 (9)

● Tarkoituksena oli selvittää miten laserskeilan- ja kiihtyvyysanturitekniikoilla voidaan
monitoroida teiden talvi- ja kesäkuntoa seuraavia parametreja mittaamalla:
1) Polanneura
2) Lumivallien korkeus
3) Tien tasaisuus
4) Reunapalteen korkeus (lumi- tai maapalle)
5) Reunatäytön vajaus

28.12.2018

Roadscanners Oy
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Laitteisto

● Mittaukset suoritettiin sekä Road Doctor Survey Van-mittausajoneuvolla, että Road
Doctor Maintenance Controller-laitteella

● Molemmilla voidaan mitata samoja parametreja
● RDSV on tarkoitettu kattaviin tieverkon mittauksiin ja sen toimintaperiaatteisiin kuuluu
mittausaineiston jälkiprosessointi asiantuntijan toimesta

● RDMC on vetokoukkuun

kiinnitettävä laite, jonka
lähtökohtana on kustannustehokkuus ja soveltuvuus
automaattisen tiedontuotannon tarpeisiin

28.12.2018

Roadscanners Oy
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Mittaukset
● 5 mittauspäivää tammikuun ja toukokuun välisenä aikana 2018
● 5 extra-mittauspäivää muun toiminnan ohessa
● Mittauskierros Rovaniemeltä Kittilän kautta Muonioon ja Pellon
kautta Sinettään (kt 79, t.os. 1-45 – vt21, t.os.157-130 – kt 83,
t.os.1-15)

● Kolme eri hoitourakka-aluetta
● Kovat pakkaset aiheuttivat virransaantiongelmia

28.12.2018

Roadscanners Oy
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Tuloksia - Polanneura
● Karttakuvat RDMC-mittauksista:

polanneurat jaksoilta 7 ja 8 neljältä eri
mittauskerralta

● Polanneura-esimerkki RDSV-mittauksesta

17.01.2018

Road Doctor-ohjelmistossa

06.03.2018

28.12.2018

Roadscanners Oy

28.02.2018

18.04.2018

5

Tuloksia – Lumivallin korkeus
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● Lumivallin korkeus RDMC-mittauksesta 28.3.2018
● Mittaukset 17.1.2018 (ylhäällä) ja 28.2.2018 (alhaalla).

Värityksen skaala 5 cm…80 cm – sinininen viiva 60 cm.
Kuvat visualisointeja RDSV-mittauksesta.
Hoitourakan
raja

28.12.2018

Roadscanners Oy
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Tuloksia – Tien tasaisuus
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● RDMC:n tuottamaa epätasaisuustietoa 28.3.
mittaukselta

● Epätasaisuuden kehitys tammikuusta

toukokuuhun, RDSV-mittaus Road Doctorohjelmistossa, IRI-skaala 1-12
17.1.
8.2.
28.2.
28.3.
18.4.
9.5.

28.12.2018

Roadscanners Oy
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Tuloksia – Reunatäytön vajaus

LIITE 9 / 8 (9)

●Reunatäytön vajaus visualisoituna RDSV-mittauksesta Road Doctor-ohjelmistossa.

Lievä vajaus (alle 2 cm) näkyy oranssin sävyillä ja yli 2 cm syvyinen vajaus ruskealla

28.12.2018

Roadscanners Oy
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Yhteenveto
● Tutkimuksessa käytetyt tekniikat ja menetelmät toimivat hyvin teiden kunnon
monitoroinnissa

●
●
●
●
●

Tuloksia voidaan pitää luotettavina ja helposti luettavissa olevina esim. pilvipalveluissa
Tulokset voidaan siirtää älyautoihin, joissa voidaan ennakoida huonokuntoiset osuudet
Mittausten avulla voidaan objektiivisesti seurata hoitourakan laatua
Haasteina kovat pakkaset, lumisade, pöllyävä lumi

Suurimmat edut perinteiseen talvihoidon kunnonseurantaan ovat mittausten ja
analysoinnin nopeus ja kattavuus sekä työ- ja liikenneturvallisuuden parantuminen, kun
mittaukset tapahtuvat liikennevirran mukana

● Jatkossa mittauskalusto voidaan kiinnittää autoihin, jotka ajavat säännöllisesti tiettyjä
reittejä, mikä tekee mittaamisesta automaattista

28.12.2018

Roadscanners Oy
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Aurora Infra Challenge 3a
Tutkimusraportti - väylien hoidon ja ylläpidon automatisaatiokokeilu │ Arctic Machine Oy
31.12.2018

Tavoitteet

LIITE 10 / 2 (26)

●Tutkimushankkeen tarkoituksena on tukea väylien kunnon hallintaa uusilla

automatisoiduilla prosesseilla, joissa tietoa voidaan kuljettaa kahteen suuntaa ja
siten reagoida ympäristöstä saatavaan dataan ja ohjata tienhoitolaitteita
automaattisesti ne huomioiden.

Roolit
●Arctic Machine, tutkimushankkeen koordinaattori ja toimittaja
●VTT, esteiden havainnointi erilaisilla sensoritekniikoilla
●Indagon, tarkkuuspaikannuslaitteet ja testien aikainen infra
●Destia, tienhoitoauto ja resurssit kenttätesteihin
●Lapin AMK, liikennemerkkien inventointi Aurora älytieosuudella

LIITE 10 / 3 (26)

Aikataulut (projektisuunnitelma)
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●Kahdensuuntainen kommunikointi selvitystyö 04/2018 – 08/2018
●Tiedonkeruu ja tietokantojen valinnat 06/2018 – 09/2018
●Tarkkuuspaikannuksen sekä referenssipisteiden testaaminen ja toteuttaminen
06/2018 – 10/2018

●Esteen havainnointitekniikoiden selvitykset 05/2018 – 09/2018
●Liikennemerkkien inventointi Muonion älytieosuudella 05/2018 – 09/2018
●Kaksisuuntaisen ohjauksen implementointi testilaitteisiin 08/2018 – 10/2018
●Sivuauran ja sirotinautomaatin autonomiset toiminnot esitestit 08/2018 – 10/2018
●Kenttätestit Muoniossa Aurora älytiellä vko 48, 27.-29.11.2018
●Tulosaineiston raportointi 12/2018

Testilaitteet
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●Kenttäkokeita varten käytössä oli Destian aliurakoitsijan tienhoitoauto kuljettajineen.
●Testiauto varusteltiin tarvittavilla testilaitteilla Arctic Machinen Jyväskylän tehtaalla.
•Sivuaura AM SHJ 212 suihkun ohjaimella ja työleveyden tunnistavalla anturilla
•Etuaura AM 4600 LPC
•Kaksisuuntainen ohjausjärjestelmä tietoliikenneyhteydellä AM2X
•Tiedonkeruulaitteet AM Telemetria
•Tarkkuuspaikannuslaitteet Indagon RTK-laitteet
•Esteenhavainnointiin tarvittavat sensorit

Sensorit esteiden havaitsemiseksi
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•

Projektiin antureiksi valittiin:
(1) Tutka: Continental ARS 408-21 Premium, 77GHz, 1xCAN – High speed
500kbit/s, 250 metrin havainnointikyky, 8-32 VDC

•

•

Hyvä saatavuus

•

Tarkoitettu ajoneuvokäyttöön

•

Anturin tuottama esisuodatus kohteille (huomioitu tieliikenneympäristön
häiriöt)

•

Riittää kattamaan määritellyn havainnointialueen ajoneuvon etupuolella

•

Mahdollisuus nähdä lumen läpi metalliset kohteet (optiset eivät tähän
pysty)

•

Ei sovellu ihmisten havaitsemiseen.

(2) Lämpökamera: FLIR Boson, 640x512 resoluutio, 9Hz, 24 astetta
avauskulma, USB liitäntä, 5VDC

•

•

•

Ei tarvetta erilliselle valolähteelle

•

Ulkoinen valo ei häiritse anturia

•

Valmistajalla myös muita vastaavia ajoneuvokäyttöön tarkoitettuja malleja

•

Lämpökameran soveltuvuus ihmisten havaitsemiseen

(3) 3D-Stereokamera: IFM O3M

3

2

1

Sensorien asennus autoon

LIITE 10 / 7 (26)

3D-kamera +
Lämpökamera

• Anturit asennettiin auravalotelineeseen erillisillä
kiinnitystelineillä auton keskilinjalle.

Tutka

• Lämpökameran ja 3D-kameran asennuskorkeus
maasta n. 2,0 m.

• Tutkan asennuskorkeus maasta n. 1,6 m.
• Etuauran aiheuttaman esteen takia anturit asennettiin
tyypilliseen asennukseen verrattuna ylemmäs.

• Tutkan ohjelmistoon tehtiin muutoksia suuremman
asennuskorkeuden takia ja etuauran aiheuttaman
häiriön/kaiun vaimennukseen.

• Käytännön testeissä anturien tuottamiin havaintoihin

pystyttiin luottamaan ja ottamaan autonomiset toiminnot
käyttöön tehdastesteissä sekä Muoniossa älytiellä.
3D-stereokameran kuvaa poispäin kulkevasta trukista.

Kenttätestit, Vt 21 älytiellä Muoniossa
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●T1, Muonion testireitin katselmointi ja liikennejärjestelyt
●T2-A, Esteen havainnointitesti (ajoneuvo)
●T2-B, Esteen havainnointitesti (ihminen)
●T3-A, Liikennemerkkien sijaintitarkkuus (inventointi 09/2018)
●T3-B, Lumisuihkun ohjaus liikennemerkin ohi
●T4-A, Sivuauran työleveystesti reunaviivaa seuraamalla
●T4-B, Sivuauran ja sirotteluautomaatin työleveystesti reunaviivaa seuraamalla
●T5-A, Sivuauran työleveystesti bussipysäkin reunaviivaa seuraamalla
●T5-A, Sivuauran ja sirotteluautomaatin työleveystesti bussipysäkin reunaviivaa
seuraamalla
●T6-A, Day 1 viestien vastaanottaminen ja esittäminen kuljettajalle
●T6-B, Sirotteluautomaatin levitysmäärän säätäminen etäohjauksella

Kenttätestit T1
●Testireitin katselmointi ja liikennejärjestelyt
●Testireittiin tutustuminen tehtiin paikan päällä sekä ajaen että

jalkautuen maastoon, joilla varmistettiin testisuunnitelmat
varsinaisten testipaikkojen sijainneista. Käytännössä todettiin onko
turvallista toteuttaa suunnitelmien mukaiset kokeet vaarantamatta
testaajien tai muiden tiellä liikkuvien turvallisuutta.

●Liikennejärjestelyjen väliaikaiset liikennemerkkien pystytykset ja
merkkien huputukset hoiti Muonion sähköosuuskunta.

●Aurauskokeissa lumimäärä ei ollut riittävä lumen heittämistä
varten. Lumen puute ei estänyt testaamista.
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Kenttätestit T2
●Esteiden havaitseminen talvisissa olosuhteissa aura-auton edestä
•
•
•
•
•

•

Tavoiteltava havainnointietäisyys 100 metriä
Aura-auton nopeus max 80 km/h (22 m/s); havainto 100 m,
aikaa 4,5 s
Auratessa ajonopeus hiljaisempi noin 40 – 60 km/h
Kohteet: autot (ml. lumen peitossa), ihmiset, eläimet, kaide
Mahdollinen lumikasan sisällä olevien kohteiden
havaitseminen
3D-kamera havaitsi mahdollisia esteitä liian paljon
kenttätesteissä, jotta näiden perusteella olisi voinut tehdä
ohjauskäskypäätöksiä tienhoitoauton ohjaimen suuntaan
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Kenttätestit T2
●Polanteen näkyvyys kuvasta ja havainnoinnin
toteutus

• Lämpökamera saatiin testeihin elokuun alussa
• Projektin aikana ei esiintynyt talviolosuhteita joissa olisi
muodostunut polanteita
• Arvio perustuu aiempiin kokemuksiin

• Lämpökamera:
•

•

Lämpökameralla on mahdollista havaita lämpöeroja eri
kohteiden välillä. Olosuhteiden puutteiden vuoksi ei
ollut mahdollista tarkemmin mitata tienpinnan ja
polanteiden välistä lämpötilaeroa.
Polanteen syvyyden mittaaminen 2D-kameralla ei ole
mahdollista riittävällä tarkkuudella. Lämpökameroissa
tyypillisesti resoluutio ei riitä senttimetritarkkuuteen
erottamaan polanteen korkeutta tienpinnan tasosta.
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Kenttätestit T2-A
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●Pientareelle pysäköidyn henkilöauton/esteen havaitseminen

Linja-auto pysäkin
liikennemerkki

200 litran metallitynnyri

Tutkahavainto tynnyristä.
Punainen väri osoittaa
havainnon varmaksi

Linja-auto pysäkin
liikennemerkki

Kenttätestit T2-B
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●Paikallaan olevan pyöräilijän/potkukelkkailija havaitseminen pientareelta

Lähestyttäessä bussipysäkkiä
havaitut ihmishahmot

Ihminen pysäkin alueella

Ihminen tienpientareella

Kenttätestit T3-A
● Liikennemerkkien sijaintitarkkuus HD-kartalla
● Liikennemerkit inventointiin Lapin AMK:lta tilatulla opiskelijatyönä
09/2018.

● Data toimitettiin taulukkomuodossa sekä reaaliaikaisesti
ladattavana tiedostona pilvestä.

● Liikennemerkkien sijainnit ja tyypit tallennettiin tienhoitoauton
ohjausjärjestelmään, jonka perusteella sivuauran
suihkunohjaimen toimintaa ohjattiin autonomisesti.

● Kuljettajan tarvitsee ajaa vain autoa. Sivuauran suihkun ohjain
sulkeutuu ja avautuu sijaintitiedon perusteella.

● Testeissä todettiin liikennemerkkien sijaitsevan inventoitujen

tietojen kanssa oikeilla paikoilla ja siten ohjaustoimintojen oikeaaikaisuus on helppo toteuttaa.
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Kenttätestit T3-B
● Sivuauran lumisuihkun ohjaus liikennemerkkien kohdalla
● Testissä suihkun ohjaimen aktivointia testattiin valikoitujen

liikennemerkkien kohdalla. Lumisuihku ohjattiin alas pientareelle
hetkeä ennen liikennemerkkiä ja ohiajon jälkeen lumisuihku ohjataan
takaisin lumipenkan yli pientareelle.
● Suihkun ohjaimen ajoitukseen (päälle ja pois) tehtiin säädettävät
lähestymisrajat, joilla voi hienosäätää suihkun ohjauksen ajoituksen
kohdalle, siten ettei merkkeihin lennä aurattu lumi, mutta heti merkin
jälkeen saadaan lumi heitettyä pidemmälle penkan yli.
● Lumen puutteen takia merkkejä ei saatu sotkettua lumesta. Testeissä
kuitenkin varmistuttiin että ajoitus on helppo säätää kohdalleen.
● Tarkkuuspaikannus voidaan todeta riittäväksi tämän tyyppisille
autonomisille ohjaustavoille ja tienhoidollisille töille.
● Suihkun ohjaus ei välttämättä tarvitse HD-karttaa käyttöönsä
toimiakseen. Toiminto on mahdollista toteuttaa jopa normaalin GPS
tekniikan rajoittamalla tarkkuudella. Ajoitusta ei kuitenkaan tällöin
voida säätää senttimetritarkkuudella.
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Kenttätestit T4-A
● Sivuauran työleveystesti reunaviivaa seuraamalla
● Testissä sivuauran työleveyden automaattista ohjausta testattiin
siten, että sivuaura seuraa HD-kartalla olevaa reunaviivaa.

● Käytännössä kuljettajan tarvitsee ajaa vain autoa ja

ohjausjärjestelmä tunnistaa tarkan ajoneuvon sijainnin ja tekee
kuljettajan puolesta sivuauran auki-kiinni –säätöliikkeen,
kulutusterän seuraten reunaviivaa senttimetritarkkuudella.

● Tarkkuuspaikannuksen todettiin riittävän tämän tyyppisille

autonomisille ohjaustavoille ja tienhoidollisille töille vain jos
paikannuksen tarkkuus ja vakaus voidaan varmistaa kaikissa
tilanteissa ja olosuhteissa.

● Sivuauran autonominen käyttöönotto vaatii lisäksi esteen
havainnoinnin turvallisuuden varmistamiseksi.
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Kenttätestit T4-B
● Sivuauran ja sirotteluautomaatin työleveystesti reunaviivaa

seuraamalla
● Testissä sivuauran ja sirotteluautomaatin työleveyden automaattista
ohjausta testattiin siten, että laitteet seuraa HD-kartalla olevaa
reunaviivaa.
● Käytännössä kuljettajan tarvitsee ajaa vain autoa ja ohjausjärjestelmä
tunnistaa tarkan ajoneuvon sijainnin ja tekee kuljettajan puolesta
sivuauran säädön (auki ja kiinni) sekä sirottelukuvion säädöt (leveys ja
symmetria).
● Tarkkuuspaikannuksen todettiin riittäväksi tämän tyyppisille
autonomisille ohjaustavoille ja tienhoidollisille töille vain jos
paikannuksen tarkkuus ja vakaus voidaan varmistaa kaikissa
tilanteissa ja olosuhteissa.
● Sivuauran autonominen käyttöönotto vaatii lisäksi esteen
havainnoinnin turvallisuuden varmistamiseksi.
● Sirotteluautomaatin automaattiset ohjaustoiminnot on mahdollista
toteuttaa testin perusteella.
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Kenttätestit T5-A
● Sivuauran työleveystesti bussipysäkin reunaviivaa
seuraamalla

● Testissä sivuauran työleveyden automaattista ohjausta testattiin
siten, että sivuaura seuraa HD-kartalla olevaa bussipysäkin
reunaviivaa.

● Käytännössä kuljettajan tarvitsee ajaa vain autoa ja

ohjausjärjestelmä tunnistaa tarkan ajoneuvon sijainnin ja tekee
kuljettajan puolesta sivuauran säädön (auki ja kiinni).

● Tarkkuuspaikannuksen todettiin riittävän tämän tyyppisille

autonomisille ohjaustavoille ja tienhoidollisille töille vain jos
paikannuksen tarkkuus ja vakaus voidaan varmistaa kaikissa
tilanteissa ja olosuhteissa.

● Sivuauran autonominen käyttöönotto vaatii lisäksi esteen
havainnoinnin turvallisuuden varmistamiseksi.
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Kenttätestit T5-B
● Sivuauran ja sirotteluautomaatin työleveystesti bussipysäkin

reunaviivaa seuraamalla
● Testissä sivuauran ja sirotteluautomaatin työleveyden automaattista
ohjausta testattiin siten, että työlaitteet seuraa HD-kartalla olevaa
bussipysäkin reunaviivaa.
● Käytännössä kuljettajan tarvitsee ajaa vain autoa ja ohjausjärjestelmä
tunnistaa tarkan ajoneuvon sijainnin ja tekee kuljettajan puolesta
sivuauran säädön (auki ja kiinni) sekä sirotteluautomaatin
levitysleveyden ja symmetrian säädöt.
● Tarkkuuspaikannuksen todettiin riittävän sivuauran autonomisille
ohjaustavoille ja vastaaville tienhoidollisille töille vain jos paikannuksen
tarkkuus ja vakaus voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa ja
olosuhteissa.
● Sivuauran autonominen käyttöönotto vaatii lisäksi esteen
havainnoinnin turvallisuuden varmistamiseksi.
● Sirotteluautomaatin automaattiset ohjaustoiminnot on mahdollista
toteuttaa testin perusteella.
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Kenttätestit T6-A
● Day 1 viestien vastaanottaminen ja esittäminen kuljettajalle
● Testissä tienhoitoauton ohjainlaitteeseen välitettiin Infotripla Oy:n
palvelusta tuotettavalla Day-1 palvelulla lähettämiä viestejä ja
näitä esitettiin kuljettajalle AM2X näytöllä reaaliajassa.

● Viestien vastaanotto ja esitys kuljettajalle toimi testissä hyvin ja
toiminnallisuuden käyttöönotto todettiin toteuttamiskelpoiseksi.
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Kenttätestit T6-B
● Sirotteluautomaatin levitysmääränsäätö etäohjauksella
● Testissä tienhoitoauton ohjainlaitteeseen lähetettiin etäohjausviestejä

”toimiston päästä”, millä simuloitiin etätyönjohdon ohjausta tai tilannetta
jossa kelikeskus tekee suosituksen levitettävän suolan annosmäärään
taikka vastaavan muutoksen suolausparametreihin.
● Suola-auto lähti tekemään suolausta 10 g/m² levitysmäärällä Muonion
keskustasta pohjoiseen Vt 21 älytielle. Etätyönjohto Tampereelta
huomasi lähdön jälkeen liian pienen levitysmäärän ennustettaviin
keliolosuhteisiin nähden ja tekivät Infotripla Oy:n palvelun kautta
etäpyyntönä ohjauskäskyn nostamaan levitysmäärän 20 g/m².
Kuljettajalle tuli reaaliajassa suositusviesti ohjaimen näytölle ja kuljettaja
hyväksyi uudet parametrit näytöltä, jolloin sirotteluautomaatti teki
levitysmäärän säädön muutetulle arvolle välittömästi kuittauksen
jälkeen.
● Etäohjauksen säätö toimi testeissä hyvin ja toiminnon voi toteuttaa joko
täysautomaattisesti ilman kuljettajan erillistä hyväksyntää tai näytöltä
hyväksymällä kuten testeissä tällä kertaa oli toteutettu.
● Suolausparametrit voidaan myös jatkossa tehdä täysin itsenäisesti
sijaintitiedon perusteella alueellisesti ja/tai yhdistettynä kelitietoihin ja
sääennusteisiin.
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Kaupallinen hyödynnettävyys
● Testeistä saatujen havaintojen ja koetulosten pohjalta on arvioitu

testattavien tekniikoiden kaupallista hyödynnettävyyttä.
● Esteiden tunnistukseen konenäkö kuljettajalle on
turvallisuusnäkömielessä kiinnostava. Lyhyellä aikavälillä tätä ei koettu
ensisijaisena kehityskohteena.
● Sirotteluautomaatin autonomiset toiminnot koettiin hyödyllisemmäksi
ja nopeammalla aikavälillä ensisijaisena kehityspolkuna.
● Tarkkuuspaikannus yhdessä HD-kartan kanssa mahdollistaa
erityyppisten tienhoitotoimenpiteiden autonomisten toimintojen
kehittämisen. Nykyisellä HD-kartan kattavuudella ei luonnollisesti
voida hyödyntää kuin testialueilla.
● Auratoiminnot on mahdollista automatisoida mekaniikan puolesta
helposti ja nopeasti, mutta mm. tarkkuuspaikannus ja esteiden
tunnistus vaatii lisätestaamista ennen paremman analyysin tekoa.
● Sivuauran suihkun ohjaimen kaupallinen hyödyntäminen on
kohtalaisen nopeasti tuotettavissa. Sivuauran suihkun ohjaus tarvitsee
parikseen saman toiminnon myös etuauralle.
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Road Map
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●Taulukossa esitetty kaupallisen hyödynnettävyyden aikataulua testatuista tekniikoista.
●Painoarvotetussa pisteytyksessä huomioitu urakoitsijan hyödyt haastattelujen pohjalta.
Testattu tekniikka / toiminto

1v

3v

5v

10 v

T2-A, Esteen havainnointi (ajoneuvo)

●

●●●

T2-B, Esteen havainnointi (ihminen)

●

●●●

T3-A, Liikennemerkkien sijaintitarkkuus

●

●●

T3-B, Lumisuihkun ohjaus liikennemerkin ohi

●

●●

T4-A, Sivuauran työleveystesti reunaviivaa seuraamalla

●●

T4-B, Sivuauran ja sirotteluautomaatin työleveystesti reunaviivaa seuraamalla

●●●

T5-A, Sivuauran työleveystesti bussipysäkin reunaviivaa seuraamalla

●●

T5-B, Sivuauran ja sirotteluautomaatin työleveystesti bussipysäkin reunaviivaa seuraamalla

●●●

T6-A, Day 1 viestien vastaanottaminen ja esittäminen kuljettajalle

●●

T6-B, Sirotteluautomaatin levitysmäärän säätäminen etäohjauksella

●●

●●●

Yhteenveto
● Projektin aloituksen viivästymisestä johtuen aikataulua jouduttu tiivistää 12
kuukaudesta noin 8 kuukauteen.

● Aikataulussa pysyminen vaati käynnistysvaiheessa nopean laite- ja

ohjelmistoarkkitehtuurin jäädyttämisen, jotta hankkeen osapuolet pääsivät
työstämään omia osuuksia.

● Projektin aikana ei osunut ainuttakaan lumisadepäivää, missä olisi ollut mahdollista
testata antureita. Tähän suurimpana syynä oli kehitystyön ajoittuminen toukokuun
ja marraskuun välille. Muonioon sattui myös vuosikymmenien heikon alkutalvi eikä
maassa ollut lunta kuin näöksi. Aurattavaa ei ollut eikä edes aurauspenkkoja.
Testiaikataulullisesti talvitestit olisi parasta ajoittaa joulukuun ja maaliskuun väliin.

● Esteen tunnistamiseen käytettyjä antureita ei siis päästy testaamaan lumisateiden
tai muun huononkelin aikana. Tästä syystä antureiden testaaminen on jäänyt siltä
osin vaillinaiseksi ja ko. testejä tulisi vielä jatkaa oikeissa olosuhteissa, jotta
nähtäisiin todellisten olosuhteiden tuloksia. Hyvissä olosuhteissa tekniikka
vaikuttaa lupaavalta kuljettajaa avustavan toimintojen tukemiseen. Mahdollisesti
osa autonomisista toiminnoista on mahdollista toteuttaa anturien avulla, tämä
kuitenkin vaatii lisää testaamista luotettavuuden varmistamiseksi.

● Senttimetrien tarkkapaikannus ja HD-kartan tarkkuus vaikuttaisi osin olevan vielä

kehitysversio mikä aiheutti testien aikana ylimääräistä haastetta. Ongelmia saatiin
ratkottua testiviikolla ja autonomiset testit pystyttiin toteuttamaan paikan päällä
Muoniossa. Testiviikon (48/2018) jälkeen löydetty paikannussoftasta muutamia
bugeja, jotka ovat nyt paikattu.
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Yhteenveto
● Tarkkuuspaikannuksen tuottaessa virheettömän paikkatiedon autonomiset

työliikkeet saatiin toistettua joka kerta samalla tavalla. Käytännössä esim. sivuauran
työjälki bussipysäkillä seurasi jokaisella aurauskerralla samaa reittiä.

● Sirotteluautomaatin autonomisien toimintojen jatkokehittely nähdään nopeimmin

käyttöönotettavalta teknologialta. Urakoinnin näkökannalta tunnistettu kahden
kustannuksiin merkittävän osa-alueen kehittäminen ja ko. tekniikan soveltuvan
erinomaisesti. Urakoinnissa nähdään autonomian nostavan samaan aikaan sekä
liukkaudentorjunnan (1) laatutasoa että vähentävän (2) kustannuksia.

● (1) Tasainen laatu kuljettajasta riippumatta. Levitysmäärät voidaan optimoida

aluekohtaisesti (pohjavesi, sillat, rampit jne.). Voidaan poistaa kuljettajan työvirheet /
unohdukset väärille asetuksille. Kuljettaja keskittyy ajamiseen ja aurojen hallintaan.
Suolaus voidaan jättää automaatin hoidettavaksi turvallisemmin.

● (2) Levitysmateriaalimäärien optimoinnilla on saavutettavissa merkittävää säästöä.
Suolamäärien kokonaiskäytössä erikoishuomiona nostettiin esille kuivan suolan ja
liuoksen osuuden suuri hajonta käytännössä, joka vaikuttaa oleellisesti
kokonaismääriin vuositasolla. Jos liuossuolaa käytettäisiin jatkossa paremmin
optimoiden, niin vuositasolla kokonaissuolamäärä putoaa oleellisesti. Tähän
vaikuttaa moni muuttuja (lämpötila, tienpinnan vesimäärä, ennuste jne.)

● Testissä ollut uusi kaksisuuntainen ohjausjärjestelmä yhdessä

kokemusperäisentiedon, keli- ja sääennusteiden kanssa luovat hyvän alustan
seuraavien sukupolvien autonomisille AM iRoad-ohjausjärjestelmille.
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Yhteenveto
Suosituksia hankkeen havaintojen perusteella

● Tämän päivän megatrendit ja niiden vaikutukset tulevat näkymään myös tienhoidon kehittymisessä ja

kehittämisessä. Liikenne ja liikkuminen tulevat muuttumaan merkittävästi jo lähimmän kymmenen vuoden
aikana. Automaatio, digitalisaatio ja koneoppiminen tuovat oman näkökulman alan kehittymiseen.
Tarkasteltaessa muutosta liiketoiminnan näkökulmasta voidaan havaita merkittävä potentiaali suomalaiselle
osaamiselle niin tienhoidon prosessien hoidossa kuin siihen tarkoitettujen ratkaisujen kehittämisessä.

● Liikennevirastolla ja uudella Väylävirastolla on merkittävä rooli ja mahdollisuus vaikuttaa kehityksen suuntaan ja
nopeuteen hoidon ja ylläpidon alueurakoiden vaatimuksilla sekä suuntaamalla rahoitusta erilaisiin tutkimus- ja
tuotekehityshankkeisiin, jotka tukevat pitkän aikavälin visiota autonomisesta infran hoidosta.

Havaintoja hankkeessa

● Hoidon ja ylläpidon alueurakoiden vaatimusmäärittelyn tulee tukea autonomista tienhoitoa
● Suuren ja hajanaisen tietomäärän yhdistäminen ja jalostaminen sekä hyödyntäminen, esimerkiksi häiriötekijät,
kitka- ja olosuhdetiedot, ennusteet

● Vastuukysymysten täsmentäminen ja siten varautuminen automaattisiin toimintamalleihin
● Tiestön tarkka paikkatieto osaksi hoitoprosessin kehittämistä (tiestöt, liikennemerkit, sillat, risteykset,
pohjavesialueet, rampit, ohituskaistat jne.)

● Joustavien rahoitusmallien tuominen toimijoille, jolla investoidaan alan kehitykseen
● Alan liiketoiminta on vaiheessa, jossa oikeilla ratkaisuilla ja hyvällä sidosryhmäyhteistyöllä on mahdollisuus
kasvattaa merkittävä liiketoimintapotentiaali erityisesti vientimarkkinoille
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Perävaunun tierasituksen pienentäminen
uudella akselistoratkaisulla
Infra-Challenge -hanke
22.10.2018

Tausta
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● Metsäteollisuuden kuljetuksissa käytetään pääosin raskaita

täysperävaunuyhdistelmiä.
•Kuljetustalous asettaa paineita siirtyä yhä raskaampiin ajoneuvoyhdistelmiin.
•Tieverkon kestävyys asettaa kuitenkin omat rajansa.

● AT Wheels Oy:n kehittänyt ajoneuvoyhdistelmän perävaunuun uuden

akselistoratkaisun, joka rasittaa vähemmän tierakennetta ja mahdollistaa suuremmat
hyötykuormat

● Liikenneviraston Infra-Challenge –tutkimusohjelma
•Onko näin?
•Paljonko kuormaa voidaan lisätä?
•Säilyykö ajovakaus?

22.10.2018

Juho Meriläinen

2

Projektiryhmä
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Juho Meriläinen, Liikennevirasto

Tilaaja

Pekka Pitkänen, AT-Wheels Oy

Pääprojekti

Pertti Virtala, Destia Oy

Projektinhallinta/Tierasitus

Janne Hurskainen, AT-Wheels Oy

Asiantuntija

Ville Pirnes, Oulun yliopisto

Ajovakauden testaus

Heikki Ovaskainen, Metsäteho

Ajovakauden testaus

Juan Sagarduy, Mathworks Inc.

Matlab/Simulink -asiantuntija

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Tutkittava ajoneuvo
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• Vetoauto 1+2 = 28 t
• Perävaunu
• A: 2+3 = 42 t
• B: 2+3+2 = 42 t

• Paripyörät
• Rautajouset
• Ilmajousen pussi
22.10.2018

Juho Meriläinen

4

Tehtiin kaksi koesarjaa
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1. Tierasitus
2. Ajovakaus

22.10.2018

Juho Meriläinen

5

Tierasituksen testaus Muonion koetiellä
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•
•
•

Ajoneuvon aiheuttamaa tierasitusta testattiin instrumentoidulla koetiellä valtatiellä 21
Muoniossa 14.6.2018.
Koetiessä oli kaksi sellaista instrumentoitua kohtaa, joissa oli tierasitusta mittaavia antureita
päällysteessä ja kantavassa kerroksessa.
Kohdassa 5700 m (vahva pohjamaa) oli yksi anturikeskittymä ja kohdassa 4900 m (pehmeä
pohjamaa) oli toinen.

22.10.2018

Juho Meriläinen

6

Kuormitustilanne
•
•
•
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Ajokokeissa käytettiin puutavaralla kuormattua ajoneuvoyhdistelmää, jonka kokonaispaino oli
70 tonnia.
Päätavoite oli tarkastella lisäpyörille siirtyvää kuormaa ja sen vaikutusta antureiden tuottamiin
vasteisiin eri akseleiden kohdilla.
Lisäpyörille siirtyvää kuormaa säädettiin ilmajousien pussipaineella, joka sai arvoja 1 bar, 3 bar
ja 4 bar vastaten siirtyviä kuormia 1200 kg, 3500 kg ja 4900 kg.

42 t

28 t

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Tulokset
•
•
•
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Vahva pohjamaa – normaali ajolinja – 80 km/h
Akseleiden 6&7 aiheuttama päällysteen alapinnan vaakasuuntainen muodonmuutos
väheni 10 % / lisäbaari
4 baarin pussipaineella vähenemä oli 40 %

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Tulokset
•
•
•
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Pehmeä pohjamaa – normaali ajolinja – 80 km/h
Akseleiden 6&7 aiheuttama päällysteen alapinnan vaakasuuntainen muodonmuutos
-10,5 % / lisäbaari

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Tierasituskokeen yhteenveto

•
•
•
•
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Lisäpyörät vähensivät akseleiden 6&7 ja 8 aiheuttamia tierasituksia kerroksesta riippuen 3-10 % kutakin
pussipaineen baaria kohti
Pohjamaa ei vaikuttanut sanottavasti tuloksiin
Pussipaineella 4 bar lisäpyörille siirtyvä kuorma oli noin 5 t ja sen vaikutus päällysteen alapinnan
vasteisiin 30-40 % ja kantavan kerroksen vasteisiin 12-16 %
Lisäpyörien ansiosta takatelin kuormaa voitaisiin kasvattaa 5 t tierasituksen pysyessä ennallaan
22.10.2018

Juho Meriläinen
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Ajovakaustesti
•
•

•
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Ajovakautta testattiin ISO-3888 mukaisella
kaksoiskaistanvaihtotestillä, joka tehtiin 26.4.2018
Tervon varalaskupaikalla maantiellä 551.
Varalaskupaikan pääkaistat suljettiin muulta
liikenteeltä ja se ohjattiin reunakaistoille.
Pääkaistoille rakennettiin 22 kartiosta 125 m
pituinen kaistanvaihtorata.

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Rearward Amplification

•
•
•
•
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Ajovakautta arvioidaan ISO-3888
kaksoiskaistanvaihtotestissä RA-arvon avulla.
RA-arvo kuvaa ajoneuvoyhdistelmän
käsiteltävyyttä.
RA-arvo on perävaunun ja vetoauton
sivuttaisliikkeiden maksimiarvojen suhde.
Se voidaan laskea joko sivuttaiskiihtyvyyksistä tai
kulmakiertymänopeuksista.

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Lisäpyörillä ei vaikutusta RA-arvoon
kaistanvaihtokokeen vaiheessa I

LIITE 11 / 13 (17)

Lisäpyörät (4 bar)

Ei lisäpyöriä (0,5 bar)

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Lisäpyörillä ei vaikutusta RA-arvoon
kaistanvaihtokokeen vaiheessa III

LIITE 11 / 14 (17)

Lisäpyörät (4 bar)

Ei lisäpyöriä (0,5 bar)

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Ajovakaustestin yhteenveto
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Vaihe I (kaistalta poistuminen):
• Kaksoiskaistanvaihtokokeen ensimmäisellä ohjausherätteellä RA-arvot ovat käytännössä samat
lisäakselien kanssa ja ilman lisäakseleita.
• Lisäakseleilla ei siis ole vaikutusta perävaunun käyttäytymiseen ensimmäisessä voimakkaassa
ohjausliikkeessä.

Vaihe III (omalle kaistalle paluu):
• Kaksoiskaistanvaihtokokeen vaiheesta 3 (paluu 1. kaistalle) määritetyt RA-arvot ovat varsin korkeat,
sekä kuormittamalla lisäakselistoa, että ilman lisäakseliston kuormitusta.
• Tuloksissa on suurehko hajonta, mikä johtunee vaihteluista ohjausliikkeissä.
• Tulosten perusteella lisäakselit eivät erityisesti huononna ajovakautta, enemmän vaikutusta on
suoritetulla ohjausliikkeellä.

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Simulointimalli
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Simulointimalli koko ajoneuvoyhdistelmälle
 Mittoja, massoja, parametreja ja nopeuksia voidaan säätää
 Ajotapa pysyy aina vakiona
 Malli vaatii kuitenkin kehittämistä

Kaistanvaihtotesti simuloimalla
 Kuljettajan vaikutus poistuu
 Ajovakautta voidaan optimoida
 Ajoneuvon käyttäytymistä voidaan tutkia koko tieverkolla
Tierasitustesti simuloimalla
 Liikkeet, voimat ja tierasituksen tunnusluvut
 Ajoneuvo voidaan optimoida tierasituksen kannalta
 Erilaisia käyttäytymistilanteita voidaan tutkia koko tieverkolla

22.10.2018

Juho Meriläinen
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Yhteenveto ja Johtopäätökset

LIITE 11 / 17 (17)

Lisäpyörät
 Teknisesti mahdollista rakentaa
 Siirtävät kuormitusta ajourista keskelle - säätömahdollisuus
 Vähentävät siten tierasitusta (tai jopa muokkaavat tien profiilia tasaisemmaksi)
 Mitoituksessa optimoitavaa
Ajovakaus
 Lisäpyörät eivät vaikuta ajovakauteen, tosin sitä on hankala testata tarkasti
 Ehkä simuloimalla saataisiin tarkempi tulos
Kuljetustalous
 Mahdollistaa lisää tonneja hyötykuormiin
 Esteenä lainsäädäntö ja siltojen kestävyys
 Etsittävä sellaiset ajoneuvoyhdistelmät, joihin lisäpyörät sopivat lainsäädännön ja siltojen
kestävyyden kannalta
 Käyttökelpoinen lähinnä puu- ja kiviaineskuljetuksissa
22.10.2018

Juho Meriläinen
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Infra Challenge
Tutkimuskysymys 5B: Pari- ja yksittäispyörien tunnistaminen laserskanneri tekniikalla
27.12.2018

LIITE 12 / 2 (9)

Paripyörien ja yksittäispyörien tunnistaminen
● Tarkoituksena oli kokeilla laserskanneritekniikan käyttöä määrittämään, käyttääkö
rekka paripyöriä vai yksittäispyöriä.

● Tavoitteena oli asentaa laserskanneri keilaamaan vaakasuoraan rekan renkaita
hieman akselitason alapuolella.
• Tällöin yksittäisestä renkaasta tuleva heijaste on kapeampi verrattuna
paripyörästä tulevaan heijasteeseen.
• Paripyörien välissä oleva ura pitäisi näkyä mittauksessa

27.12.2018

Roadscanners Oy

2
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Aikataulu

● Elo-Syyskuussa tehtiin testejä Rovaniemellä ja kehitettiin teoreettista mallia

• Päädyttiin tulokseen, että suunniteltu keilaava laserkeilain on liian hidas ja
hankittiin projektin käyttöön nopeampi pistelaser

● Lokakuussa tehtiin testimittaukset Muoniossa
● Tulokset analysoitiin marras- joulukuussa
● Raportti kirjoitettiin joulukuussa

27.12.2018

Roadscanners Oy

3
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Testiasetelma
● Mittaukset tehtiin autosta käsin kahdella kannettavalla tietokoneella

• Käytössä oli kaksi erilaista pistelaseria SICK DT50-2 ja SICK DT1000

● Älytiekohteella oleva linja-auto pysäkki oli liikenneturvallisuuden kannalta luonteva
valinta

● Ohitukset kuvattiin videokameralla

27.12.2018

Roadscanners Oy
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Tuloksia

● Perävaunun takaosan kolme akselia, joissa ensin paripyörät ja viimeisenä yksittäisrengas.
● Renkaissa oleva piikki (vihreä nuoli) indikoi renkaiden välissä olevaa tyhjää aluetta

27.12.2018

Roadscanners Oy

5
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Tuloksia

● Renkaan leveydestä millisekunteina voidaan päätellä onko kyseessä yksittäispyörä vai
paripyörä
• Siis ajasta, jonka rengas tai rengaspari on pistelaserin mittauskohdassa

27.12.2018

Roadscanners Oy
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Tuloksia
● Tien pinnasta nouseva vesi haittaa pistelaserin mittausta

27.12.2018

Roadscanners Oy
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Yhteenveto
● Pyörivä keilain ei nykyisellään toimi riittävän luotettavasti
● 1 kHz pistelaser toimii, mutta sekin äärirajoillaan

• Nopeampiakin on saatavilla mutta niiden testaaminen ei onnistunut tämän
projektin puitteissa.
• Mittausetäisyys lyhenee nopeuden kasvaessa

● Vesi ja lumisohjo haittaa mittauksia

27.12.2018

Roadscanners Oy

8

Tarpeita jatkotutkimukselle

LIITE 12 / 9 (9)

● Renkaan mittauksen kesto suhteessa etuakseliin.

• Voidaan olettaa, että etuakseli on aina yksittäispyörä, josta saadaan kullekin
ajoneuvolle eräänlainen kalibrointiaika.
• Vertaamalla seuraavien akselien aikaa etuakseliin, saattaa rengastus olla
havaittavissa

● Kahden pistelaserin käyttäminen, joista toisella mitataan kohdan edellisen kohdan
tietoa ja toisella vanteiden muotoa.
• Vanteessa oleva syvennys indikoi paripyörää.

27.12.2018

Roadscanners Oy
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Värähtelymittaus 2. rengaskoe
Yhteenveto loppuraportista
2.01.2019

Taustaa

LIITE 13 / 2 (8)

●Kokeen tavoitteena oli selvittää voidaanko autojen kitka- ja nastarenkaat erottaa
toisistaan Innofreaksin kehittämällä mittausteknologialla.

●Tiehen asennettu mittari kerää jatkuvaa tiheätaajuuksista dataa, johon tallentuu tietä
käyttävien ajoneuvojen aiheuttama värähtely.

●Tätä värähtelysignaalia analysoimalla voidaan oletetusti tunnistaa erilaisia

ajoneuvoon liittyviä piirteitä kuten sen koko, paino, nopeus, tien kunto ja renkaiden
tyyppi.

2

Data
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Koetta varten kerättiin 723 ajoneuvon
havaintoaineisto seuraamalla
Muonioon sijoitetun mittauspaikan
liikennettä ajalla 12.-16.11.2018.
Kitkarenkailla varustettuja autoja
havaittiin 124 kappaletta.
Ajoneuvojen rengastyypin lisäksi
arvioitiin ajoneuvon karkea koko,
malli, ja kirjattiin ylös ohitusaika,
jonka avulla taustatiedot yhdistettiin
varsinaiseen mittausdataan. Koska
aineisto kerättiin vain yhden viikon
aikana, se ei anna täysin edustavaa
kuvaa koko vuoden ympäri
kulkevasta liikenteestä, mikä täytyy
huomioida data-analyysin tuloksia
lukiessa.

3

Analyysimenetelmät
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●Rengastyypin tunnistamiseen sovellettiin lukuisia erilaisia tilastollisia menetelmiä ja
koneoppimisalgoritmeja, joissa mitattua signaalia käsiteltiin sekä sen
raakamuodossa että taajuustasolle hajotettuna.

●Aineistoon tutustuttiin ohjaamattomilla menetelmillä, jotka pyrkivät tiivistämään

signaalissa esiintyvän olennaisen tiedon helposti tulkittavaan muotoon. Näitä olivat
mm PCA ja t-sne

●Ohjaamattomien menetelmien lisäksi hyödynnettiin ohjattuja luokittelualgoritmeja,
joilla rengastyyppien tunnistamista opetettiin koneelle esimerkkien kautta. Näitä
olivat mm Random Forests, syvät neuroverkot ja logistinen regressio.

4

Ajoneuvon koko
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Energia
Mitatusta signaalista
laskettu energia on hyvä
mittari ajoneuvon havaitulle
koolle. Erityisesti kaikkein
suurimmat ajoneuvot (XXL)
erotuvat selvästi muista
ajoneuvoista.
On todennäköistä, että
energian avulla ajoneuvon
paino voitaisiin määritellä
suhteellisen tarkasti.
Tämän varmistamiseksi on
kuitenkin tarpeen järjestää
lisätutkimuksia
kontrolloiduissa
olosuhteissa.

Havaittujen ajoneuvojen tuottama energia ja arvioitu ajoneuvon kokoluokka. Kukin laatikko sisältää
50% kaikista kokoluokan havainnoista ja laatikon keskiviiva merkitsee mediaanin.

5

Luokittelu tekoälyllä
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Mikäli käytetään koko kerättyä
aineistoa kaksi satunnaisesti valittua
kitka- ja nastarenkailla varustettua
ajoneuvoa tekoäly erottaa oikein 87
% prosentin tarkkuudella. Tämä ei
kuitenkaan ota huomioon sitä, että
aineisto ei edusta vuoden ympäri
havaittavaa liikennettä. Esimerkiksi
kaikkein pienikokoisimmilla
ajoneuvoilla havaittiin viikon aikana
vain nastarenkaita. Pelkästään
keskikokoisille autoille sama luku on
76 %.
Nastarenkaat tunnistettiin aineistossa
tarkemmin kuin kitkarenkaat:
Nastarenkaista 97,7 % luokiteltiin
oikein nastarenkaiksi, mutta
kitkarenkaista vain 40%. Näitä lukuja
voidaan säätää, mutta ei paljoa.

Koneoppimismallin antamat todennäköisyydet sille, että ajoneuvo on varustettu
kitkarenkailla. Mitä lähempänä todennäköisyys on ääripäitä (0 tai 1), sitä varmempi
malli on rengastyypistä siten, että pienet luvut vastaavat nastarengasta ja suuret
kitkarengasta. Lähellä puolikasta olevat luvut kertovat mallin päätöksen
epävarmuudesta.
6

Yhteenveto
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●Tässä tutkimuksessa pyrittiin mittaamaan värähtelysensoridatan soveltuvuutta
rengastyyppien automaattiseen tunnistamiseen.

●Mittauksen energina avulla pystyttiin päättelemään ajoneuvon koko kohtuullisella
tarkkuudella. Energia todennäköisesti mittaa ajoneuvon painoa, mutta tämän
varmistaminen vaatii jatkotutkimusta.

●Harjoitettujen koneoppimismallien luokittelutarkkuus jäi korkeintaan tyydyttävälle

tasolle eli yksittäisen ajoneuvon rengastyyppiä ei saada suurella luottamuksella
tunnistettua. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että luokittelumallin tuloksia voisi
käyttää karkean arvion hankkimiseen tietä käyttävien autojen rengastyyppien
kokonaismäärästä. Tämän asian varmistaminen vaatii kuitenkin lisää tutkimusta eri
vuodenaikoina kerätyillä aineistoilla.

7

Jatkokehitys
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●Tutkimuksen tuloksista ei saatu tyhjentävää vastausta värähtelymittauksen

käyttökelpoisuudesta rengastyypin tunnistamisessa. Tilastollisen mallinnuksen avulla
saavutettiin osittain jopa hyvällä tasolla oleva luokittelutarkkuus, mutta käytössä
olleen aineiston luonteesta johtuen on mahdoton arvioida mallin yleistyvyyttä vuoden
ympäri tapahtuvaan seurantaan.

●Teknologian jatkokehityksen kannalta tärkein seuraava tutkimusvaihe olisi kattavien

kokeiden suorittaminen kontrolloidussa ympäristössä, jossa voidaan systemaattisesti
yksilöidä erilaiset signaaliin vaikuttavat tekijät. Näitä tekijöitä ovat muun muassa
auton malli, paino/akselipaino, nopeus, renkaiden leveys, renkaiden koko (halkaisija),
akseliväli, tienpinnan kunto ja nyt mielenkiinnon kohteena ollut renkaiden tyyppi.

8
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Abbreviations
ACC		

Adaptive Cruise Control

ADAS		

Advanced Driver Assistance Systems

CAN		

controller area network

CMOS		

complementary metal-oxide-semiconductor

CW		

continuous wave

ECC		

Electronic Communications Committee

ESR		

electronically scanning radar

FFT		

fast Fourier transformation

FTA		

Finnish Transport Agency

FMCW		

frequency modulated continuous wave

FoV		

field of view

GPR		

ground penetrating radar

IF		

intermediate frequency

Lidar		

light detection and ranging

PCB		

printed circuit board

PLC		

programmable logic controller
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PLL		

phase-locked loop

RCS		

radar cross-section

TI		

Texas Instruments

Trafi		

Finnish Agency for Transport Safety
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Preface
Aurora is an Arctic ITS test site and open test ecosystem found in the E8 corridor built
for automated driving and intelligent infrastructure testing in the municipality of
Muonio, North of the Arctic Circle in North-Western Finland. The test ecosystem has
been designed for verification and validation of new cooperative, connected,
automated and mobility solutions and innovations to enable future full deployment
and benefits of automated driving such as traffic safety in arctic winter conditions.
Aurora is focusing on all-season automated driving, digital and physical transport
infrastructure as well as intelligent infrastructure asset management. Weather, road
performance and road structure will be monitored using numerous vehicle sensors
and sensors installed above the road, to the road surface or in the road structures. The
results of these sensors enable real-time weather follow-up and guidance of road
maintenance and repair operations.
At the Aurora test site, part of the EU CEF funded NordicWay2 project, Finnish
Transport Agency (FTA) and Transport Safety Agency Trafi have started the Arctic
Challenge project in 2017, the results of which will be available in 2019. The aim of the
Arctic Challenge project is to study requirements for posts and poles landmark
reflectors embedded into roadside furniture, feasible cross-border interoperable
hybrid communication C-ITS Day 1 services, remote control of vehicles using cellular
communication and accurate positioning of vehicles in harsh arctic snowy and icy
weather conditions. Study of new solutions for physical and digital infrastructure is
needed to help automated vehicles to navigate in arctic latitudes when e.g. the white
lines on the road cannot been seen due to ice and snow. The study and trials shall be
carried out in the Aurora 10 km test section part of the E8 highway 21 where the
Finnish Transport Agency has installed technology. Part of the study will be
implemented in cross-border collaboration with the Norwegian Borealis corridor
project.
This state-of-the-art review is the first part of a feasibility study carried out by the
Lapland University of Applied Sciences and Roadscanners Oy. This study is based on
the fact that, in addition to GPS, the only technologies that should be able to operate
reliably in winter snowstorms are radar systems that penetrate snow and ice. But for
being able to navigate a road in these weather conditions there needs to be reflective
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posts alongside the road with known positions. This is quite analogous to marine
transport navigation systems, but at a smaller scale and faster speeds.
This review report has been written by Dr. Chris Händel from Roadscanners and
Heikki Konttaniemi from the Lapland University of Applied Sciences (Lapland UAS).
Pekka Maijala, Timo Saarenpää and Dr. Timo Saarenketo from Roadscanners and
Matti Autioniemi from Lapland UAS have also contributed to exchange of information
during the process. Authors would like also to acknowledge Ilkka Kotilainen and
Alina Koskela from the Finnish Transport Agency, and Anna Schirokoff from the
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1. Introduction
Automation will enable safer, greener and more efficient road transport in the
upcoming decades. In order to exploit the full potential of automation, autonomous
vehicles also have to operate in arctic environments, and in cold and icy conditions.
The Arctic Challenge research project is funded by the Finnish Transport Agency
(FTA) and Finnish Transport Safety Agency (Trafi). The project is part of the Aurora
intelligent road project of the Finnish Transport Agency and the NordicWay2 project
funded by the Connecting Europe Facility of the European Union. The testing weeks
of the research project will take place on the 10-km-long test stretch of the Aurora Vt21
(E8) intelligent road section in years 2017–2019. Furthermore, the project is part of the
Traffic Lab cooperation. The contracting partners involved in the research project
include Dynniq Finland Oy, Indagon Oy, Infotripla Oy, Lapland University of Applied
Sciences Oy, Roadscanners Oy, Sensible 4 Oy and VTT Technical Research Centre of
Finland Oy.
This state-of-the-art review is part of the Arctic Challenge research project
implemented jointly by the Lapland University of Applied Sciences and Roadscanners
Oy. The overall objective of this particular research within Arctic Challenge is to
respond to the questions: What landmarks, such as delineators and reflective posts, or
snow poles and plot access marks, support automated driving? Where should these be
located? What should they be like? The overall approach to this research question is to
investigate the feasibility of passive roadside radar reflectors for automotive radars,
used to navigate in snowy and icy conditions. This review is the first milestone of this
research.
The objective of this state-of-the-art review is to respond to the following subquestions:
• What are the basic principles and components of radar systems?
• What are the specifications and features of current automotive radars on the
market today?
• What are the specifications and features of current passive radar reflectors on
the market today?
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Chapter 2 of this study focuses on radar techniques and elaborates in more detail on
the FMCW radar concept which is most commonly used in automotive applications.
Chapter 3 gives an overall understanding regarding so called retroreflectors, which is
an umbrella term that also involves passive radar reflectors. In that section, an
important property of the reflectors’ ability to reflect the transmitted signals back-the
radar cross-section, is reviewed. Chapter 4 presents the current status of products
available on the market when it comes to both automotive radars and passive radar
reflectors, along with some performance investigation information. Finally, Chapter
5 summarizes the findings and gives recommendations for the Arctic Challenge
research project technology selection.
Mainly, the data was acquired from secondary sources by using documented
information. Additionally, some informal discussions were also held, for example,
with the marine sector [1]. According to these interesting discussions, the passive
radar reflectors seem to work very well in marine navigation and in increasing the
visibility of smaller vessels in a radar image. Heavy snowfall creates some challenges,
however, but this only reinforces the fact that autonomous systems need to be tested
in harsh winter conditions. Fruitful conversations were also held with transport
automation experts and technology manufacturers, among others, at the 18th
International Congress and Exhibition -ELIV (Electronics in Vehicles) 2017 in Bonn.
The results of this study act as an input for the Arctic Challenge project winter
testing in real field conditions. It might also be of general interest to the academic and
commercial communities carrying out similar research.
Note: Arctic Challenge promotes open data policy. Data from Arctic Challenge tests
is made available for third parties.

14

•

Chris Händel • Heikki Konttaniemi • Matti Autioniemi

LIITE 14 / 17 (42)

2. Radar Techniques
2.1 INTRODUCTION
Radar (radio detection and ranging) is a detection system for objects (range, velocity
and angle) based on electromagnetic waves in the radiofrequency spectrum.
Electromagnetic waves in the radiofrequency spectrum are called radio waves. The
radiofrequency spectrum lies in a range extending from around 3MHz to 110GHz
(3mm to 100m) (Fig. 2.1) [2]. Waves in this frequency range are characterized by only
weak interactions with dust, fog, rain and falling snow [3]. Thus radar is an ideal tool
to detect objects outside, under extreme weather conditions. Common applications
are in air, marine and terrestrial traffic control (speed controls), in meteorology
(weather radars), in earth science (GPR), in astronomy (radio telescopes) as well as in
the automobile industry (ACC, parking assistant). [4]

Fig. 2.1: Frequency and wave spectrum used by radar. Standard from Electronic
Communications Committee (ECC). Adapted from [5, 6].

2.2 WORKING PRINCIPLE AND COMPONENTS OF RADAR
SYSTEMS
A typical radar system consists of a transmitter, an antenna, a duplexer and a receiver
(Fig. 2.2). The transmitter generates radar waves, which are guided to a transmitting
antenna. The transmitting antenna emits a radar signal and transfers the radio waves
in the space (primary signal). This primary radar signal is then scattered and reflected
back by the object of interest [4]. Targets with a higher conductivity [σ ] = (Ωm)-1
reflect radar waves better than once with a lower conductivity [7]:
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[E] = Vm-1 is the electric field and [J] = Am-2 the current density. The receiving
antenna, which is often the same as the transmitting antenna, detects after a time Δt
the reflected signal (secondary signal). A duplexer switches the antenna between the
transmitter and the receiver. The duplexer is necessary to avoid high power signals
from the transmitter in the receiver [2]. Finally, the receiver amplifies and demodulates
the received radio waves and often provides video signals on the output. The next
section will give an overview of different concepts of radar systems.

Fig. 2.2: Principle setup of a radar system. The setup contains a transmitter, an antenna, a
duplexer and a receiver. Adapted from [2].

2.3 CLASSIFICATION OF RADAR SYSTEMS
Radar systems are not consistently classified. The most common classification is used
depending on the applied technologies. Less common are classifications depending
on the designed use (ground penetrating radar, air-defense radar) or on the application
(military, civil). The discussion that follows hereafter will be restricted to the first
mentioned classification. [2]
Radar systems can be classified in primary and secondary systems (Fig. 2.3a).
Primary radars analyze only the passive reflected echo signal from the target while
secondary radars work with a target connected transponder. The transponder on the
target reacts to the primary signal and sends another signal back to the receiver
antenna. Secondary radars can transfer much more information than only the
position and work with less transmitting power (cheaper antennas) for the same
distance compared to primary radars. The disadvantage of secondary radars is that
the target must be able to send its own signal back. [8]
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Fig. 2.3: Classification of radar systems and the principle of pulsed radar. (a) Classification
of radar systems depending on the applied technologies. Adapted from [8]. (b) The working
principle of pulsed radar. Adapted from [8].

Further, primary radars can be divided into pulsed and continuous wave (CW) radars
depending on their emitted signal form. Pulsed radars emit high frequency pulses
(low µs range). The antenna receives the reflected echo signal after a time Δt in the
silent period (Fig. 2.3b). The silent periods T between the pulses are large compared to
pulse duration τ (ms range). Since the propagation of radio waves happens linearly
and at constant speed of light c, the distance R to the target can be determined from
the runtime Δt of the transmitted signal to the target and back [8]:

The direction of the target can be estimated due to the directivity of the antenna. The
directivity means the angle dependency of the transmitted and reflected signal power
(Fig. 2.4a). Finally, the position of the target can be calculated using the measured
parameters distance (length) and the direction (angle). [8]
In contrast to pulsed radars, continuous wave radars emit and thus detect
continuous signals. If the emitted radar waves are unmodulated in frequency and
amplitude, the relative velocity of the target Δv can be measured via the Doppler shift
between the emitted and reflected waves [7]:

f is the emitted frequency and f0 is the received frequency. The distance to the target
can however not be estimated. Unmodulated CW radars are typically used for traffic
speed controls. If the emitted radar waves are periodically frequency modulated
(FMCW radar), e.g. with a sawtooth pattern (Fig. 2.4b), the time shift (Δt) and
frequency shift (Δf ) between the emitted and received signal can be used to calculate
the target’s distance and relative velocity. The amount of frequency shift is directly
proportional to the travelled distance [8]:
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Continuous measuring is especially used in weather radars and in air traffic control.

Fig. 2.4: An antenna pattern and the general principle of FMCW Radar. (a) Radiation pattern
of an antenna in a polar-coordinate graph which faces to 0°. Adapted from [9, 10]. (b) The
principle of FMCW Radar illustrated in a frequency-time plot. Adapted from [11].

In addition to the classifications mentioned above, radar systems can further be
divided in active and passive systems, imaging and non-imaging systems as well as
monostatic and bistatic radars. Active systems emit active radar waves as described in
the examples before, while passive systems do not actively emit waves and use a radar
source with known frequency and pulse form (e.g. radio station). The passive systems
measure the time difference between the signal arriving directly from the transmitter
and the signal arriving from the reflective object. In monostatic systems the transmitter
and receiver are collocated while in bistatic systems they are spatially separated which
leads in astronomic dimensions to a better resolution. Due to their importance for
automotive applications the concept of FMCW radars will be explained in detail in
the next section.

2.4 FMCW RADAR CONCEPT
As introduced in the last section the transmitted signal of FMCW radars is a linear
chirp generated by a synthesizer. A chirp is a signal changing its frequency. Each
reflector in the area illuminated by the radar sends the primary signal back. The
received signal is composed of several delayed and damped copies of the primary
chirp signal (Fig. 2.5a) corresponding to different objects. Overlapping the reflected
signals (RX) with the oscillator signal (TX) leads to a beat-frequency (also intermediate
frequency - IF) output. Applying a fast Fourier transformation (FFT) of the received
IF signal produces beat frequency spectrum, which is characterized by frequency
peaks correlated with the various objects. A detailed discussion is given in [12].
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Fig. 2.5: Working principle of FMCW and an output of the 2-D FFT procedure. (a) Principle of
FMCW radar and beat-frequency spectrum. [11] (b) Radar 2-D FFT image. [11]

A relative velocity between emitter and reflector yields a Doppler component in the
beat-frequency (phase shift of the beat signal from one chirp to another), which can
be accomplished by a second FFT over the chirps. The detection involves a 1-D FFT of
the received signals corresponding to each chirp (range-FFT) followed by a 2-D FFT
of this output over the chirps (Doppler-FFT). The 2-D FFT enables a visualization of
multiple targets and an estimation of range and velocity of each object without
ambiguity (Fig. 2.5b). 2-D FFT can only be applied for fast (sawtooth pattern) FMCW
modulations if the chirp durations are in the order of tens of µs. Range, velocity and
angular resolution depend on the parameters of the chirp (Fig. 2.6a) and are crucial
for a clear separation between multiple targets. [11]

Fig. 2.6: The influence of the chirp in the FMCW concept and the angle estimation. (a)
Dependency of range and speed from the chirp parameters. Highly linear chirps can be
generated using a closed-loop phase-locked loop (PLL). [11] (b) The estimation of the angle
is based on the observation that a change in the distance of a target results in a phase
change in the peak of the FFT. At a minimum, two RX antennas are required to estimate the
angle of arrival via relative delays. Adapted from [12].
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Multiple transmit and receive chains (TX/RX antenna) can be used to perform an
angle estimation for the detected targets and to produce a 3D image (range, relative
speed and angle) of the measured area. For targets at the same distance and velocity,
sensors rely on angle to resolve multiple targets. The angle is estimated by measuring
relative delays of the received signal across multiple receiving antennas (Fig. 2.6b). A
larger number of antennas improve the angular resolution. [12]
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3. Reflector Techniques
Radar reflectors are designed to strongly reflect radar waves back to a receiving
antenna. They can be used to mark poorly reflecting objects to produce a strong echo
signal. Thus even small objects with a small reflective surface can send a thoroughly
detectable echo back. Typical applications for radar reflectors are markings on bridge
abutments, lifeboats and ships to ensure their visibility on ships’ radar system.
Reflectors are further used in reflective paints and foils (reflective spherical beads) [13]
on roads and traffic signs, in automobile and bicycle tail lights [14], and as tape on
signs or sewn onto clothing [15]. The efficiency of radar reflectors can be characterized
via the radar cross section [σ] = m2 (RCS). [2]

3.1 RADAR CROSS-SECTION
The RCS is the area of a hypothetical isotropic reflective surface, which would produce
the same strength echo signal like the reflector itself. A spherical reflector (≈1.33m
diameter, 1m2 area in parallel projection) with an ideal conducting surface is used as
the reference system. The spherical shape is chosen to guarantee a reflection
independently from the orientation of the reflector. From this sphere, only a small
part reflects the radiation back to the radar source. The rest of the sphere distributes
the radiation in other directions (Fig. 3.1a). [2]

Fig. 3.1: Radar cross section. (a) Illustration of the hypothetical ideal conducting sphere used
as a reference system. Only a small part of the surface acts in retro-reflection (red, orange).
[16] (b) Values of the radar cross-section from selected objects. The values are for a wave in
cm-range. [2, 17, 18, 19]
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In comparison to the hypothetical reference surface mentioned above, radar reflectors
can have a much bigger surface proportion that can reflect the incoming radiation
back to the receiver. Even the small surface of a corner reflector (several cm2) can send
significantly more energy back to the receiver than the sphere with 1.33m diameter.
Typical values of the RCS are given in Fig. 3.1b. For example, a reflector (several cm
large) with a RCS of 12m2 has the same effective reflective surface than 12 ideal
reference spheres of 1.33m diameter. [2]
The RCS value of a radar reflector depends on the material and the form of the
reflector as well as the properties of the incoming radiation (wavelength, polarization
and angle). The RCS is generally defined as the ratio between the scattered power
density [Pscat] = Wm-2 at a distance R from the reflector and the power density Pem of
the radiation at the reflector [2]:

3.2 RETROREFLECTORS
A retroreflector is a reflecting material, which reflects receiving radiation back to the
source independently from the orientation of the reflector. Retro-reflection can be
realized via corner reflectors, spherical reflectors or via phase-conjugated mirrors. [20]
Corner reflectors made from metal play a key role for radar applications due to their
excellent reflecting behavior for radar waves while corner reflectors consisting of glass
prisms are commonly used for Lidars (light detection and ranging). A typical radar
corner reflector consists of two or three mutually perpendicular, plane and conductive
surfaces, which reflect the electromagnetic wave up to three times (Fig. 3.2a). These
conductive surfaces have to be large compared to the used radar wavelength (e.g.
several times larger than 4mm for 76GHz). The radar wave is reflected back along a
parallel vector to the radar source. The reflections on multiple perpendicular surfaces
are phase synchronous, because the lengths of the single phases a, b and c are equal
(Fig. 3.2b). For a random angle of incidence, the corner reflector works like a plane
surface perpendicular to the direction of arrival. [20]
The effective reflective surface (RCS) σ of triangular and cubic corner reflectors
(Fig. 3.2c) can be calculated with (λ << a):

a is the edge length of the isosceles triangle and λ the wavelength of the radar radiation
[21, 22]. Eight triangular corner reflectors (12 isosceles triangles) can be combined
back-to-back to realize reflection in all directions (Fig. 3.2d).
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Fig. 3.2: Corner reflectors. (a) The working principle of a corner reflector. The radar wave is
reflected back along a parallel vector to the radar source. [23, 20] (b) An illustration of an “in
phase reflection” due to equal lengths a+b+c = a’+b’+c’. [24] (c) A triangular corner reflector
for radar testing. The metal surfaces are attached to each other at the edges forming a corner.
[20] (d) An arrangement of corner reflectors in an octahedron shape. [25]

In addition to corner reflectors, retro-reflection can be realized via spherical reflectors.
Examples of these lens-like reflectors are Cat’s eye pavement markers (Fig. 3.3b),
reflective paints consisting of small incorporated retroreflective beads and eyes of
nocturnal animals. Spherical retroreflectors basically consist of a refractive transparent
sphere whose focal surface corresponds with a reflective surface like a spherical mirror
(Fig. 3.3a). [20] Under the small-angle approximation, the best retro-reflection (low
divergence) is accomplished, if:

nSphere is the refractive index of the sphere and nMedium the refractive index of the
medium where the radiation comes from (typically nMedium≈ 1 for air). In practice the
refractive indices of retroreflective beads vary from ≈1.5 up to ≈1.9 instead of the ideal
value 2 [26]. The smaller value is chosen due to the often favored slightly divergent
reflection in the case of traffic signs, where the illumination and observation angles
are different, and due to spherical aberrations. Inaccuracies caused by spherical
aberration can be solved with the Luneburg lens concept.

Fig. 3.3: Spherical retroreflectors. (a) A sketch of a spherical reflector (with two light rays in
blue and green) consisting of a refractive transparent sphere (gray) combined with a reflective
surface (red). Adapted from [20] (b) Cat’s eye pavement marker. [20] (c) Optical path in a
Luneburg lens. The gradient in the refractive index n is sketched in blue and increases from the
surface to the center. [27]
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Luneburg lenses are based on a spherically symmetrical index gradient in the refractive
sphere:

R is the radius of the sphere. The gradient is built in such a way that parallel incoming
waves are focused on the same point (Fig. 3.3c). The beam path is reversed, if a spherical
mirror is placed on the backside of the sphere [20]. The Luneburg lens operates as a
retroreflector. In theory it is also possible to produce the retroreflective effect with
index-profiles n(r) [28]. Luneburg lenses can be used as radar reflectors by covering
parts of its surface with a conductive material (e.g. a horizontal metal belt). The benefit
of Luneburg lenses as radar reflectors is a relatively constant cross section profile
without minima or gaps in contrast to corner reflectors [28].
For some Laser applications retro-reflection can also be realized via phaseconjugated mirrors. Further reading is provided in [20].
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4. Current Products on
the Market
The use of radar waves in technologies supporting autonomous driving, such as
advanced driver assistance (ADAS) or adaptive cruise control (ACC), has become
increasingly important in the last decade. Especially the 76-81 GHz band (millimeter
waves, 2.8mm – 3mm) has been established in this field due to regulatory requirements
and bandwidth availability. A further advantage of “mmWave technology” is the
small size of the systems´ components such as the antennas. [11]
Typically, passive radar reflectors are used in aviation or in marine transport in
order to make vessels, physical land infrastructure or aircrafts visible in a radar image.
They can also be used to calibrate radar images from planes, for example in forest
mapping. The most common radar reflectors are passive corner reflectors whereas
there are some applications also based on the Luneburg lens technique.
When it comes to passive radar reflectors, the radar signal is reflected best from
materials with a high conductivity [7]. Anything with metal in it, will reflect radar.
The best shape to return a radar pulse is a flat metallic plate - but only at a right angle.
A spherical shape provides the most coverage, but produces very weak returns. The
designer’s challenge is to compromise the best between these two shapes. [29]
The next sections will introduce selected radar systems and reflectors suitable for
transport applications on the current market.

4.1 RADARS
4.1.1 mmWave AWR from Texas Instruments (TI)

TI’s mmWave family of devices includes the 76–81GHz front-end sensor (AWR1243)
(Fig. 4.1a), as well as, devices that pair this front-end with on-chip processing for
complete radar systems (AWR1443 and AWR1642 sensors). There are evaluation
modules available for these three sensors (AWR1243BOOST, AWR1443BOOST and
AWR1642BOOST) for 299$ respectively (Fig. 4.1b). Each evaluation BOOST can be
equipped with a mmWaveDEVPACK (299$) to configure them with the “RadarStudio”
software (Fig. 4.2a). The three different BOOSTs can further be equipped with a
TSW1400 EVM ”high speed data capture/pattern generator” (649$) to get raw analog
data from the radar (Fig. 4.2b).
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Fig. 4.1: AWR mmWave front-end sensors. (a) Picture of the AWR1243 76-to-81GHz HighPerformance Automotive Radar Sensor. [30] (b) Picture of the AWR1243BOOST - AWR1243
76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Board. [31] (c)
Comparison of different mmWave sensors from TI. [32]

The AWR1243 form TI is a compact and high-performance front-end mmWave sensor.
It supports fast chirp FMCW modulations from a closed-loop frequency synthesizer
and features a wide-IF bandwidth (see section 2.1.4). All circuits are integrated in one
single die (CMOS - complementary metal-oxide-semiconductor technology) along
with a digital sub-system for control, calibration and digital front-end. The sensor
includes 3 transmit and 4 receive chains. Application of the sensor extends from
automated highway driving and ACC to automated emergency braking [32]. The
sensors AWR1443 and AWR1642 work with a similar principle but differ in technical
specification (Fig. 4.1c). [11]
An accurate angular and distance resolution that supports automated features, can
be achieved over a wide field of view, using a four-chip cascaded AWR1243 sensor (Fig.
4.2c). AWR1243 sensors include synchronization features to cascade several devices
on one single printed circuit board (PCB) to create large coherent arrays for highresolution processing. Fig. 4.3 illustrates that a cascade of multiple chips yields sharp
peaks in angle and resolution of two closely spaced targets, which are indistinguishable
for the single chip case. [11]
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Fig. 4.2: Additional evaluation equipment and characteristic values of the AWR1243 for
different modes. (a) Picture of the mmWaveDEVPACK. [33] (b) Picture of the TSW1400 EVM.
[34] (c) Characteristic values of the AWR1243 for different modes. Full resolution radar with
long-range mode for a four AWR1243 solution. (Additionally a third mode for medium-range
radar can also be inserted.) [11]

Fig. 4.3: Measured radar responses of 2 corner reflectors. FFT output for different
configurations with 4° angular separation with 1- (top) and 2-chip (bottom) configurations.
[11]

4.1.2 ARS 408-21 sensor from Continental AG

The 408-21 Premium (Fig. 4.4a) is a small and robust designed 77GHz long range
radar sensor from the ARS 40X series, which has been developed for the automotive
industry. The sensor is equipped with a simple software interface and it is optimized
for applications such as distance controlling of autonomous vehicles, object detection
in unknown areas as well as monitoring of hazardous or non-accessible areas. A dual
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scan (serially alternating) enables detections in far and short range (Fig. 4.4b and
4.5a). Switching between near and far range scan is performed via selecting different
chirps. The system is further equipped with several antennas for simultaneous
detection of multiple objects. A classification of moving objects as vehicles, bicycles or
pedestrians is also possible.

Fig. 4.4: ARS 408-21 radar sensor. (a) Picture of the ARS 408-21 radar sensor. [35] (b) A
digital antenna offers two independent scans for far and short range. The sensor contains 2 TX
and 6 RX antennas for near range and 2 TX and 6 RX antennas for far range scan using digital
formed beams. [35]

The sensor can be connected to as well as configured via a CAN (Controller Area
Network) which performs the communication between the sensor and a computer.
The sensor’s working principle is based on fast chirp FMCW modulations and thus on
independent distance and velocity measurements of targets in one cycle (see section
2.1.4). The target information is evaluated during every cycle and its position is given
in a coordinate system relative to the sensor. The velocity is estimated relative to an
assumed vehicle course, which is determined by using the speed and yaw rate
information (if the sensor is mounted in the longitudinal direction on the front of the
car (Fig. 4.5b)). The measured objects can be filtered by different criteria and thus only
reflections of objects of interest are sent to the CAN-bus. A detailed description of the
sensor is given in [36].

28

•

Chris Händel • Heikki Konttaniemi • Matti Autioniemi

LIITE 14 / 31 (42)

Fig. 4.5: Parameters of the ARS 408-21 radar sensor and a setup example. (a) Characteristic
values of the ARS 408-21 Premium Radar Sensor (77GHz) for long and near range mode. [35]
(b) Setup example for the ARS 408-21 on the front of a vehicle. [38]

A Radar PLC (Programmable logic controller) can be used to display the measured
data of the ARS 408-21 on a monitor and to connect a second radar sensor to the
system (Fig. 4.6). The ARS 408-21 radar sensor is available for 2690 Euro (closed order
quantities of 3 radars: 1360 per piece).

Fig. 4.6: Continental Radar PLC Dual. (a) Radar PLC hardware. [37] (b) Main Screen in near
field displays the measured data in a scalable coordinate system. [16]

4.1.3 Electronically scanning radar L2C0051TR from Delphi

The ESR L2C0051TR from Delphi is a robust and compact (173.7 x 90.2 x 49.2 mm),
dual mode 76-77GHz radar sensor combining a wide FoV at mid-range with high
resolution long-range coverage in one single radar (Fig. 4.7). The system is developed
for automotive applications such as ACC and forward collision warning and can
identify up to 64 objects in the vehicle’s path. The system is aimed at mass production
(2500$). [39]
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The radar was tested in a collision-avoidance system [40]. It was evaluated in terms
of vehicle detection reliability, position, speed and acceleration accuracy. The sensor
was compared to two other radars (Smartmicro SMS UMRR9 and Ibeo Lux) for the
detection of cars. The Delphi system was able to detect 99.995% of the vehicles as far
as 180m ahead, with a longitudinal Root-Mean Square (RMS) error of 1.8m and a
lateral RMS error of 0.4m. The authors concluded that the Delphi radar was the best
sensor of the three tested options in terms of performance-cost ratio, for detecting
cars in this application. The test results are given in [39].

Fig. 4.7: ESR L2C0051TR radar sensor from Delphi. (a) Picture of the ESR L2C0051TR radar
sensor. [39] (b) Delphi’s multimode ESR provides wide coverage at mid range and highresolution long-range coverage using a single radar. [39]

4.1.4 The DRS4D-NXT radar from Furuno

The DRS4D-NXT radar from Furuno (Fig. 4.8a) is a 9.4GHz solid-state pulse
compression Doppler radar, which is developed for maritime transport and can identify
up to 100 objects. The device is equipped with a target analyser, fast target tracking
and auto target acquire function to offer optimal detection and sensitivity of hazardous
objects. Targets that are approaching the radar automatically change the colour to
support the identification of targets. The NavNet TZtouch2 display (Fig. 4.8b) enables
monitoring the data. An included rain mode demasks targets during hard weather
conditions. Further specifications of the sensor are given in Fig. 4.8c. [41]
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Fig. 4.8: DRS4D-NXT radar sensor from Furuno. (a) Picture of the enclosure of the DRS4DNXT radar sensor. (b) Picture of the NavNet TZtouch2 display. (c) Characteristic values of the
DRS4D-NXT.

4.2 PASSIVE RADAR REFLECTORS
4.2.1 Corner reflectors

The most widely used material in corner reflectors is anodized aluminum. Many of
the corner reflectors used in maritime and in aviation are of octahedral shape which
is applied solely or stacked vertically, whereas some corner reflectors are more simple
as they consists of three perpendicular flat surfaces, or of stacked dihedrals in a
vertical plane (Fig. 4.9). The octahedral reflector is typically diamond-shaped or
constructed from circular panels slotted together. [42]

Fig. 4.9: Different reflector shapes. (a) Octahedron shape which is composed of eight faces,
twelve edges and six vertices [43], (b) Radar tube reflector (560 mm) from SecureFlix Direct
that uses stacked dihedrals [44], (c) A dihedral angle. [47]
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The most typical corner reflectors are summarized in the table below (Fig. 4.10). This
table gives an idea of the main shapes used, an image of the reflector, main materials
as well as dimensions, weight and the price.
Shape

Image

Material and
composition

Dimensions and
weight

Price

Octahedral
(diamond)

Anodized
aluminum

Diameter ~40 cm,
Weight 650 g

25-30 € / pc

Octaheral
(circularpanels)

Anodized
aluminum

Diameter ~30 cm,
Weight ~500 g

90-100 €
/ pc

Tubular,
dihedrals in a
stack array

Anodized
aluminum

Diameter ~5 cm,
Length ~55-60 cm

30-60 €
/ pc

Octahedral,
inflatable

DuPont
metallized,
lacquered and
spunbonded
fabric, PVC casing

Diameter ~30 cm,
Length ~75 cm
Weight ~400 g

~150 € / pc

Symmetrical
stack array

Polyethylene
case,
anodised
aluminum

Height ~25 - 45 cm,
Width ~20 - 25 cm
(overall), Weight
~1,5 - 2,5 kg

150 - 250 €
/ pc

Fig. 4.10: Summary of passive radar reflectors found in the market.
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As the table shows, the prices of passive corner reflectors used in consumer marine
applications vary from 25€ up to 250€. The smallest reflector in terms of diameter is
the tube reflector. Its diameter can be approximately five centimeters, which is
considerably smaller as opposed to the octahedral reflectors which can have a diameter
of about forty centimeters. Typically, the reflectors are from 30 centimeters to 75
centimeters tall depending on its shape. The weight varies based on the structure and
size as some lighter reflectors weigh only approximately 0,5 kilograms as opposed to
the heavier ones that weigh 2,5 kilograms. In some cases, the reflectors are encased in
plastic.
4.2.2 Luneburg lens reflectors

The RCS of a Luneburg lens is several hundred times that of a metallic sphere of the
same size and it does not require maintenance or power supply. Luneburg lens is said
to be the most efficient passive radar reflector available. There are very few Luneburg
lens radar reflectors in the market for transport use. Luneburg lens reflectors are used
in military applications but for consumers they are familiar from marine transport
(Fig. 4.11).

Fig. 4.11: Tri-Lens Luneburg reflector on a yacht mast. Image: The Rigging Company.

In maritime transport, the most typical reflectors are so called Tri-Lens reflectors that
have three Luneburg lens reflectors with 120 degree angle between them. The two TriLens reflectors found in the market differ by their weight, price and dimensions (Fig.
4.12). The appearance and the basic structure of these two reflectors is almost identical
if size is disregarded.
Product

Weight and dimensions

Price

Large Tri-Lens

5,5 kg, 160 x 160 x 80 mm

300 £

Standard Tri-Lens

2,5 kg, 120 x 120 x 60 mm

160 £

Fig. 4.12: Comparison of the two Tri-Lens reflectors found in the market.
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4.2.4 Performance investigations

Vessels made of glass reinforced plastic (GRP) are poor reflectors of radar signals and
therefore it is essential for small vessels to be equipped with a radar reflector. The ISO
8729-1 :2010 standard determines the construction, performance and testing for
passive radar reflectors. The standard has been revised in 2015 and is up to date. [46]
Passive radar reflectors have been tested in 2007 according to the new ISO 8729
standard and their performance has been investigated in 2005 in optimum laboratory
conditions [29, 44]. Some of the main outcomes of these performance tests can be seen
in the Fig. 4.13.
Reflector

Performance investigation in
2007 according to ISO 8729 (2)
standard [45]

Performance investigation
in 2005 done in optimum
conditions [29]

Octahedral,
16” (Plastimo)

Inexpensive; wide nulls keep
its performance level down;
reasonable peak; fails to meet ISO
8729

Cheap and outperformed half of
the tested reflectors.

Stacked, triple array
corner reflector
(Echomax 230)

Just narrowly failed to meet ISO
8729 specifications; good peak and
overall performance

Outperforms the Firdell Blipper
and meets the ISO 8729 and
SOLAS specifications

Octahedral, circular
(Davis Echomaster)

Failed to get close to ISO
8729; low peak and average
performance; light weight

Not very convincing; needs
more size and does not offer
much in comparison to a regular
octahedral

Spiral stack of
trihedral corner
reflectors (Firdell
Blipper 210-7)

Narrowly fails to meet the
standard; good peak and average
performance

More consistent 3D results than
octahedrals

Spiral corner
reflectors (Tube)

Performs very poorly

Very limited amount of reflective
properties

Luneberg lens
(Standard Tri-Lens)

Does not meet ISO 8729 with a
low peak; consistent enough to
outperform most of the other
reflectors

Very solid performance, very
consistent returns in every angle
of heel

Luneberg lens
(Large Tri-Lens)

Performs very well and just falls
short of ISO 8729; heavy and
expensive

First-class results; very heavy

Multi dielectric
lens (Visiball)

n/a

Lenses have to be bigger in order
to be productive; high cost; heavy

Fig. 4.13: Summary of some main results from two performance tests of passive radar
reflectors for boats.

34

•

Chris Händel • Heikki Konttaniemi • Matti Autioniemi

LIITE 14 / 37 (42)

In 2007 performance investigation showed that none of the reflectors passed the
standard. The large Tri-Lens Luneburg lens reflector is recommended for yachts, but
the downside is its heavy weight and high price. Other reflectors that just narrowly
passed the ISO 8729 standard are stacked array corner reflectors. It is notable that the
4” tube reflectors with a stacked array of dihedrals, performed poorly. [46]
According to the tests done in 2005 in optimum conditions, it is noticeable how the
16” octahedral reflector outperformed half of the other reflectors, even though it
comes with a very low price. The stacked array corner reflector, Echomax 230, also
outperformed its competitor, the Firdell Blipper, which in turn, gave a consistent
return. The Tri-Lens Luneburg lens reflectors performed well and the Large Tri-Lens
gave a first-class performance. The tube reflector had a very limited amount of
reflective properties. Dielectric lens reflector is very expensive and gave very weak
returns. [29]
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5. Summary and Conclusions
To fully utilize the radar potential for automotive applications under extreme weather
conditions, we have conducted a state-of-the art research including different radar
systems and passive radar reflectors. The report contributes to the understanding of
prospects and limitations of current technologies and products in the field of
autonomous driving with a focus on radars and reflectors.
The present report provides an overview about the current state of the art of the
Arctic Challenge research project. In this project, requirements for different landmark
reflectors, embedded into roadside furniture (e.g. delineator posts or snow poles), will
be studied in the Aurora Borealis Corridor. It will be determined, which objects have
the potential to support autonomous driving and other automated features, especially
under hard winter conditions. Finding out specific properties, such as the optimal
size, location, form, orientation and the material composition will be further aims of
this project. The experimental access to the projects’ research questions will be
provided via passive roadside radar reflectors along with automotive radar systems.
This state of the art report is the first part of a feasibility study carried out by the
Lapland University of Applied Sciences and Roadscanners Oy for the project.
Chapter 2 in the present report addresses radar techniques in general and highlights
their role for object detection, even under extreme cold and icy weather conditions.
First, the radiofrequency spectrum is introduced and its potential for autonomous
driving is underlined. The following sections concerning components and working
principles of radar systems familiarize the reader with the topic and provide the
ability to compare different products on the market and choose the correct systems
for the required application. A special focus is on FMCW radars, because most of the
systems, utilized in automotive applications, are based on that working principle.
Chapter 3 focuses on reflector techniques and their relevance in traffic and
infrastructure. One central term in that chapter is the radar cross-section. It indicates
the detectability of an object by radars and is a characteristic property of radar
reflectors. This specific property is important when comparing and selecting the right
radar reflector, suitable for the chosen radar system. The following section describes
different technical possibilities to develop radar reflectors, such as corner and spherical
reflectors, and sketches their physical background.
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Chapter 4 introduces selected radar systems with long range distance (≈250m) and
reflectors suitable for transport applications on the current market. In section 4.1
three radar systems – the AWR1243 sensor from Texas Instruments, ARS 408-21
sensor from Continental AG and the L2C0051TR from Delphi – are described
concerning technology, application, specification and price level. In the next section
4.2 multiple passive radar reflectors (corner reflectors and Luneburg lenses) from
different manufacturers are compared with regard to shape, composition and price
level. The chapter closes with the results of two performance investigations about
selected reflectors. Especially the investigation performed in 2007 signals that none of
the tested reflectors passed the ISO 8729 (2) standard. The second investigation was
performed under ideal laboratory conditions and led to similar results even though
there were differences in RCS values between these two tests. It was not fully possible
to directly compare these tests since the tests were reported differently. Additionally,
the test done in 2005 was more for commercial purposes and made no mention of
being based on the same test standard.
Finally, this state-of-the-art report in combination with our impressions from the
18th International Congress and Exhibition -ELIV (Electronics in Vehicles) 2017 in
Bonn, and from discussions with experts, lead to the conclusion that the importance
of radars for vehicle positioning under extreme weather conditions is underestimated.
Accurate positioning is essential for autonomous driving. However, current systems
based on Lidar detecting lane markings will not be sufficient to realize vehicles with
autonomy levels higher than 2. One important reason for this is, that Lidar systems
perform poorly in heavy rain, snow, fog or icy conditions. Radars might play a key role
for achieving safety requirements posted by the standard ISO 26262. From the given
overview of available technologies we conclude that there is an unused capacity on the
infrastructure side in the area of radar detection.
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Automation will enable safer, more green and efficient road transport in
the upcoming decades. In order to exploit the full potential of automation,
autonomous vehicles have to operate also in arctic environments, and in cold
and icy conditions. This review is the first part of research project that aims
at testing the feasibility of passive roadside radar reflectors for autonomous
driving in snowy conditions. The content comprises of state-of-the-art revision of radar techniques, automotive radars and passive radar reflectors. This
research is conducted by Lapland University of Applied Sciences and Roadscanners in Arctic Challenge research project.
The Arctic Challenge research project is funded by the Finnish Transport
Agency (FTA) and Finnish Transport Safety Agency (TraFi). The project is
part of the Aurora intelligent road project of the Finnish Transport Agency
and the NordicWay2 project funded by the Connecting Europe Facility of the
European Union. The testing weeks of the research project will take place on
the 10-km-long test stretch of the Aurora Vt21 (E8) intelligent road section in
years 2017–2019. Furthermore, the project is part of the Traffic Lab cooperation. The contracting partners involved in the research project include Dynniq
Finland Oy, Indagon Oy, Infotripla Oy, Lapland University of Applied Sciences
Oy, Roadscanners Oy, Sensible 4 Oy and VTT Technical Research Centre of
Finland Oy.
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