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1. Johdanto 

Tässä selvityksessä tutkitaan eri mahdollisuuksia toteuttaa raskaan kaluston 
ajonopastuslaitteisto. Ajonopastuslaitteistolla tähdätään parempaan polttoainetalouteen, 
matkustusmukavuuden parantamiseen ja auton kestoiän pidentämiseen. Selvitys on tehty 
osana VTT Prosessien koordinoimaan projektia ’Raskaan kaluston energiankäytön 
tehostaminen ajoneuvo- ja käyttöteknisin ratkaisuin’. 
 
Selvitys aloitettiin tutustumalla olemassa oleviin ja tuleviin kuljettajan 
informaatiojärjestelmiin ja niiden valmistajiin, kuten suomalaisiin Aplicomiin, Sunitiin, 
Buscomiin ja Tamtroniin. Kyseisiltä valmistajilta löytyy valmiina eritasoisia 
ajoneuvotyöasemalaitteistoja, jotka voisivat toimia tulevan ajonopastusjärjestelmän 
keskusyksikköinä. Laitteistoihin tutustuessa kävi ilmi että halutunlainen 
ajonopastuslaitteisto on suurelta osin toteutettavissa jo valmiina olevilla 
osakomponenteilla. 
 
Myös aihepiiriin liittyviin Invete- ja Buslan-projekteihin ja niiden tuloksiin tutustuttiin. 
Projekteissa kehitettiin bussikalustoon älykkäitä päätelaitteita sekä väylätekniikkaa. 
 
Luonnollisesti myös ajonopastuslaitteistojen tukijärjestelmiin ja kommunikaatioverkkoihin 
syvennyttiin. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset tiedonsiirtoverkot ja protokollat sekä 
ajoneuvon sisällä että ajoneuvon ja tukiasemien välillä. 
 
Koska ajonopastuslaitteistossa on paljonkin samankaltaisuuksia eri 
paikallisliikennejärjestelmien kanssa, tutustuttiin myös kohtalaisen pitkälle edenneisiin 
Helsingin, Espoon ja Tampereen liikennejärjestelmiin.  
 
Seuraavaksi täsmennettiin kehitettävän ajonopastuslaitteiston laitteiston vaatimuksia ja 
tehtiin esitys tulevasta ajonopastuslaitteistosta.  
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2. Uuden ajo-opastusjärjestelmän vaatimukset 

Tavoitteena on kehittää ohjauslaitteen esiversio joka: 
• Parantaa polttoainetaloudellisuutta 
• Pidentää ajoneuvon käyttöikää 
• Parantaa matkustusmukavuutta 

 
Tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa monta eri osa-aluetta. Pääpainopistealueena on 
kuitenkin ajoneuvon pitkittäissuuntaisten kiihtyvyyksien mittaaminen ja rajoittaminen 
liikenneturvallisuus ja liikennöinnin tehokkuus huomioiden. Rasitushuippuja tasaamalla ja 
leikkaamalla polttoainetaloudellisuus paranee, ajoneuvon käyttöikä pitenee ja 
matkustusmukavuus paranee. Myös ajotyyleistä johtuvat erot kuljettajien välillä 
pienenevät. 
 
Laitteisto tullaan integroimaan uudemmassa kalustossa osaksi ajoneuvon omia 
järjestelmiä. Yhteensopivuuden aikaansaamiseksi vanhemman kaluston kanssa tulee 
laitteistossa olla myös mahdollisuus käyttää omia antureita.  
 
Muita ajo-opastuslaitteistolta toivottuja ominaisuuksia ovat: 

• Reaaliaikainen aikatauluinformaatio sekä pysäkeillä että kuljettajalla. 
Tulevien bussien odotusaika pysäkeille. Kuljettajalle reaaliaikainen informaatio 
aikataulussa pysymisestä. 

• Liikennevalo-ohjaus. 
Myöhässä olevat bussit voisivat pyytää keskuksen kautta tai ohjata suoraan 
liikennevaloja etuuksien saamiseksi. 

• Liikenneinformaatio kuljettajalle ja varikolle. 
Kuljettajat voivat tiedottaa keskuksen kautta mahdollisista kolareista, ruuhkista tms. 
liikennöintiä haittaavista seikoista. 

• Kelitiedotukset. 
Tieto paikallisesta olosuhteiden muutoksista voidaan jakaa kaikille tarvitsijoille. 

• Matkustajalaskenta. 
Tarkat tiedot kuljetetuista matkustajista rahastuksen vertaamista varten 

• Tekninen tiedottaminen varikolle. 
Mahdolliset viat voidaan ennakoida ennen kuin bussi tulee varikolle ja näin lyhentää 
seisonta-aikaa. 

 
Laitteiston lopulliset ominaisuusvaatimukset voidaan lyödä lukkoon vasta, kun kunkin 
ominaisuuden tuoma lisäkustannus tiedetään. 
 
Käytännössä kaikki vaatimukset voidaan täyttää käyttämällä jo olemassa olevia ja 
saatavilla olevia laitteistoja. Näin ollen kallis laitteistojen kehitystyö on turhaa. 
Kehitettäväksi tullee jäämään pelkästään olemassa olevien ohjelmistojen muokkaus 
tarkoitukseen sopiviksi. 
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3. Selvitys nykyisistä järjestelmistä 

3.1. Autokaluston väylätekniikka 

Nykyaikainen linja-auto sisältää useita eri tiedonsiirtoväyliä. Useimmiten väylät voidaan 
jakaa eri ryhmiin laitteidensa ja nopeutensa mukaan. Esimerkiksi moottorin- ja 
voimansiirronohjaus sekä ajodynamiikkaan liittyvät laitteet kuten lukkiutumattomat jarrut, 
vetoluistonesto ja ajonvakautusjärjestelmä tarvitsevat toimiakseen tehokkaasti nopeaa 
tiedonsiirtoa. Sen sijaan audiojärjestelmät, sähköiset mukavuustoiminnot ja ilmastointi 
sekä lämmitys tulevat toimeen hitaammallakin tiedonsiirtonopeudella. Käytössä olevia 
väyläprotokollia ja –standardeja on useita.  

3.1.1. CAN-väylä 

CAN – Controller Area Networkin kehitti Robert Bosch GmbH vuonna 1986 
autoteollisuuden tarpeisiin. Autoteollisuudessa oli kysyntää väylälle, jolla voitaisiin yhdistää 
toisiinsa helposti yhä kasvava määrä elektronisia ohjausyksiköitä (ECU) ja välittää 
anturitietoa näiden välillä. Samalla johdinmäärää autossa voitaisiin supistaa. 
 
CAN-väylä on nopea sarjaväyläjärjestelmä, joka on tarkoitettu pääasiassa älykkäiden 
laitteiden tiedonsiirtoon. CAN:in protokolla on määritelty omassa standardissaan (ISO 
11898) ja siitä on olemassa sovelluskohteittain eri versioita, kuten esimerkiksi raskaassa 
kalustossa käytössä oleva SAE J1939. Kaapelina CAN:issa käytetään suojattua tai 
suojaamatonta parikaapelia, joissain uudemmissa CAN-piireissä tuetaan myös yhden 
johtimen käyttöä. CAN verkko on myös mahdollista rakentaa valokuidusta. 
 
CAN:in ja tietokoneverkkojen merkittävimpiä eroja on, että CAN-verkossa verkkosolmuilla 
ei ole lainkaan osoitteita. Sen sijaan viestille annetaan tunniste, jonka perusteella sen 
sisältämä data tunnistetaan. CAN-protokolla perustuu broadcast tyyppiseen lähetykseen, 
eli kaikki solmut voivat tasaveroisesti lähettää ja vastaanottaa viestejä. 
 
Nykyään CAN:iä käytetään laajasti teollisuudessa ja kulkuneuvoissa. /1/,/2/ 

3.1.2. WorldFIP 

WorldFIP on täysin digitaalisen verkon standardi, jota käytetään kytkemään laitteita 
toisiinsa kuten CAN-väylääkin. Standardi on laajemmin käytössä teollisuudessa, joskin 
esimerkiksi junissa käytetään myös WorldFIP-väylää. Myös useat liikennejärjestelmät 
tukeutuvat WorldFIP-ratkaisuun. 

3.2. Protokollat 

3.2.1. SAE J1939-standardi 

SAE J1939 on kommunikointiprotokolla, joka perustuu CAN:iin. Se mahdollistaa 
reaaliaikaisen tiedonsiirron ajoneuvon eri ohjainlaitteiden välillä. SAE J1939-standardin on 
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laatinut ja sitä pitää yllä raskaita ajoneuvoja valmistava teollisuus SAE:n kuorma-auto- ja 
bussineuvoston (SAE Truck and Bus Council) kautta. Yhdysvaltain valmistajat ovat 
käyttäneet SAE J1939 -standardia 1990-luvun puolivälistä saakka. Standardia käyttävät 
myös monet eurooppalaiset ja aasialaiset valmistajat.  
 
SAE J1939 kattaa laajan joukon valvontakriteerejä, jotka koskevat esimerkiski 
valvontapalveluja, virhekoodeja, merkkivaloja, ajoneuvon ulkopuolisia liitäntöjä, 
datalinkkejä sekä seurantaparametrejä. 

3.2.2. EN13149-standardi 

ENV13149 on standardoitu tiedonsiirtoväylä linja-auton ja raitiovaunun liikennöijälaitteiden 
välille. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi linjakilpi, sisäinformaationjärjestelmä, 
rahastuslaitteet ja matkustajalaskurit. Tiedonsiirto perustuu joko WorldFIP- tai CANopen -
protokollaan, joista jälkimmäinen tullee olemaan tulevaisuudessa se yleisemmin käytetty 
vaihtoehto. Väylästandardin määrittely on vielä kesken ja sen virallistamisen arvioidaan 
venyvän vuoteen 2005. Sitä aiemmin kuitenkin otetaan käyttöön vapaaehtoinen 
ENV13149 standardi. 
 
EN13149 määrittelee joukon virtuaalilaitteita, joiden viestiliikenteen sisältö määritellään 
standardissa. Teoriassa esimerkiksi standardin mukainen linjakilpi voidaan korvata toisen 
valmistajan kilvellä, jos se on myös EN13149 mukainen.  /3/ 

 
Kuva  1. ENV 13149-1 standardin laitemalli bussin sisällä. /9/ 

3.2.3. FMS 

Fleet Management System –standardi käynnistyi vuonna 2000 neljän eurooppalaisen 
raskaan kaluston valmistajan aloitteesta. Mukana hankkeessa olivat Mercedes-Benz, 
MAN, Scania ja Volvo. Myöhemmin vuonna 2002 mukaan liittyivät vielä DAF, Renault ja 
IVECO. Standardi on täysin julkinen ja saatavilla esimerkiksi internetistä osoitteesta 
www.fms-standard.com.  
 
FMS:n ideana on antaa osa ajoneuvoväylän tiedoista kolmannen osapuolen valmistamien 
sovellusten käyttöön. Pääosin FMS toimii vain yksisuuntaisesti, lähettäen tietoa 
ajoneuvoväylästä sovellukselle. Joissain tapauksissa (valmistajakohtaisesti) sovellus 
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pystyy myös viestimään ajoneuvoväylään. FMS:n avulla voidaan lukea ajoneuvoväylästä 
esimerkiksi seuraavat tiedot: 
 
Taulukko 1. FMS-standardin avulla luettavia suureita  

Suure Formaatti 
Jarruvalo on/off 
Nopeus km/h 
Vakionopeudensäädin on/off 
Kytkin on/off 
Kaasun asento 0 – 100% 
Käytetty polttoaine litraa 
Polttoaineen määrä 0 – 100% 
Moottorin pyörimisnopeus RPM 
Moottorin käyttötunnit tuntia 
VIN ASCII 
Matkamittari [korkea resoluutio] km 
Seuraava huolto km 
Jäähdytysnesteen lämpötila C 

 
  

3.3. BusLAN-projekti 

BusLAN (Local Area Network) projektissa kehitettiin ja pilotoitiin avoin, skaalautuva 
väyläpohjainen tiedonsiirtoratkaisu korin laitteiden välille. Projektissa kehitettiin myös 
auton ja varikon välistä dataliikennettä. BusLANin keskeinen tavoite kehittää nykyisiä 
yhteensopivampia autolaitteita kohdistuu käytännössä ennen kaikkea rahastuslaitteeseen, 
linjakilpeen, kuljettajan- ja pysäkkinäyttöön, GPS-paikannuslaitteeseen sekä langattomaan 
datayhteyteen. Yhtenä hankkeen tavoitteena oli myös standardoida yhteys 
alustajärjestelmän ja ENV13149-väylän välille, jolloin auton rasitushistoria ja ajotapa 
voidaan kerätä talteen ilman työlästä erillisanturointia. Näillä tiedoilla voidaan huollot 
kohdentaa tarkemmin, ja motivoida kuljettajia ajamaan ajoneuvoa säästävämmin.  
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Kuva  2. BusLAN-suunnitelma. /8/ 

 
 
Tietojärjestelmien parempi yhtyeennivominen niin auton sisällä kuin auton ja varikon 
välilläkin mahdollistaisi monia uusia toimintoja, joista liikennöitsijät hyötyisivät. Jos 
esimerkiksi järjestelmään kuuluu paikannuksen mahdollistava GPS-järjestelmä, voi sen 
tuottamaa paikkatietoa hyödyntää sekä rahastuslaitteisto että pysäkkinäyttö. Myös 
kellonaika ja päivämäärä, kuljettajan tunnus, linjanumero sekä pysäkin tunnistetiedot ovat 
tietoja, joita laitteiston kannattaa jakaa keskenään. Rahastustietojen luku ja 
reitti/taksatietojen päivitys on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta, jos radiolinkki 
bussin ja varikon välillä sekä rahastuslaite kommunikoivat keskenään. Nykykalustossa 
yleinen digitaalinen moottorinohjaus liitettynä linja-, kulutus- ja käyttäjätietoihin 
mahdollistaa esimerkiksi kuljettajan ajotavan valvonnan ja seurannan. 
 
Kuitenkin linja-autoissa on lukuisa – ja kasvava – joukko elektronisia osajärjestelmiä, jotka 
toimivat huonosti yhteen toistensa kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi alustaväylä, koriväylä 
ja operaattoriväylä. BusLAN-projektissa hahmoteltu linja-auton sisäinen tietoliikenne 
jäsentyy alla olevan taulukon mukaisesti: 
Taulukko 2. Väylät ja oheislaitteet 

Väylä Alustaväylä Koriväylä Infotainment-
väylä 

Operaattoriväylä 

Protokolla CAN,  J1939, 
valmistajan oma 

  ENV 13149 

Sisältö Moottori 
Voimansiirto 
Jarrut 
Mittaristo 

Ovi 
Sisävalot 
Lämmitys 
Ilmastointi 
 

Kaiuttimet 
Radio 
GSM 
Video, TV, CD 

Rahastuslaite 
Linjakilpi 
Kortinlukija 
Sisänäyttö 
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Kuva  3. Linja-auton väylät ja oheislaitteet. /7/ 

3.4. Tiedonsiirtoverkot 

3.4.1. VIRVE 

Suomen Sisäasianministeriö aloitti VIRVEn (Viranomaisverkko) rakentamisen vuonna 
1998. Verkko kattoi koko valtakunnan vuonna 2003. Verkko on maailman ensimmäinen 
operatiiviseen käyttöön avattu digitaalinen Tetra-standardiin (Terrestrial Trunked Radio 
System) perustuvan monen organisaation käyttöön tarkoitettu viranomaisverkko. VIRVE-
verkko tarjoaa viranomaisten käyttöön tehokkaan ja kattavan digitaalisen 
radiojärjestelmän, joka parantaa toimintaedellytyksiä eri käyttäjäryhmien sisällä ja välillä. 
 
VIRVE-verkon puitteissa on käytettävissä monipuolinen valikoima käsiradioita, 
ajoneuvoasemia ja niihin liittyviä lisälaitteita erilaisiin käyttötarpeisiin ja -tilanteisiin. 
TETRA-päätelaitteet mahdollistavat ryhmäpuhelut sekä kahdenväliset puhelut verkon 
sisällä ja ulkopuolella GSM-puhelimen tapaan. 
 
VIRVE-verkon avulla voidaan välittää sekä ääntä että dataa. Uusi verkko parantaa 
viranomaiskäytön edellyttämiä erityisominaisuuksia, kuten tietosuojaa, nopeutta 
tiedonsiirrossa ja puhelunmuodostuksessa. VIRVE tarjoaa monipuoliset palvelut paitsi 
päätelaitekäyttäjille myös hätäkeskuksille ja verkonhallintaan. Poikkeusoloissa järjestelmä 
mahdollistaa myös erilaisten kokoonpanojen ja toimintojen luomisen joustavasti, 
ydinjärjestelmää muuttamatta. Käyttäjän näkökulmasta VIRVE-verkko on erittäin selkeä ja 
helppokäyttöinen. 
 
Viranomaisverkkoa käytetään 380-400 MHz:n taajuusalueella. Verkon kiinteä osuus 
käsittää kolmetoista keskusta, joista kaksi on solmukeskuksia. Tukiasemia tullaan 
rakentamaan yhteensä noin 1200. Koska kyseessä on ennen kaikkea viranomaisverkko, 
tullaan rakentamiseen liittyvissä ratkaisuissa soveltamaan poikkeusolojen edellyttämiä 
vaatimuksia.  
 
Huomattavaa kuitenkin on, että VIRVE-verkko ei ole julkinen joten sen hyödyntäminen 
linja-autojen ja varikon välisessä tiedonsiirrossa ei ehkä ole mahdollista. 
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3.4.2. Mobitex 

Ericsson-yhtymä on kehittänyt yhdessä Telia Telecomin kanssa Mobitex-teknologian 
1980-luvun puolivälissä. Teknologian kehittäminen lähti aluksi tarpeesta langattomaan 
tiedonsiirtoon, jonka vuoksi haluttiin optimoida voimakkaasti lisääntyneen 
telekommunikoinnin kustannuksia. Siitä syystä luotiin kapeakaistainen, kaksisuuntainen, 
pakettikytkentäinen järjestelmä, joka oli suunniteltu vain datasiirtoa varten. Toisin sanoen 
analoginen ääniliikenne Mobitexin kautta ei onnistu. 
 
Mobitex käyttää melko samanlaista teknologiaa kuin käytetään nykyisin digitaalisissa 
matkapuhelinverkoissa. Verkko koostuu sisäisesti yhdistetyistä soluista, joista jokainen on 
yhteydessä radiotukiasemaan. Mobitex on kapeakaistainen, kaksisuuntainen ja 
pakettikytkentäinen vain datasiirtoa varten toimiva järjestelmä. 

3.4.3. GSM / GPRS 

Pidemmällä tähtäimellä varmimman ja kustannustehokkaimman tiedonsiirtoväylän 
tarjoavat GSM- ja GPRS-verkot, jotka ovat olleet jo laajamittaisessa ja julkisessa käytössä 
vuosia. Verkot kattavat käytännössä koko Suomen ja Euroopankin.   
 
GSM:llä datasiirron hinnoittelu perustuu yhteysaikaan, kun taas GPRS:n käyttö veloitetaan 
siirretyn datamäärän perusteella. Näin ollen GPRS hyvin todennäköisesti edullisempi 
vaihtoehto. Lisäksi GPRS:llä datayhteys muodostuu huomattavasti GSM:ää nopeammin. 

3.4.4. PRN 

Tiedonsiirtoon bussin ja varikon välillä voidaan myös hoitaa yksityisellä radioverkolla. PRN 
(Privat Radio Network) verkkoja on maassamme käytössä useita. PRN-verkot voivat olla 
analogisia tai digitaalisia. Esimerkiksi myöhemmin esiteltävissä Espoon, Helsingin ja 
Tampereen liikennejärjestelmissä on käytetty osaksi PRN-verkkoa. 

3.5. Paikannuskeinot 

3.5.1. GPS / DGPS 

GPS (Global Positioning System) on maailmanlaajuinen satelliittipaikannukseen perustuva 
järjestelmä. Järjestelmä perustettiin vastaamaan Yhdysvaltain armeijan tarpeeseen 1970-
luvulla. Järjestelmä on nykyään avoin ja maksuton siviileille. Vuonna 2000 poistettiin 
järjestelmään sisäänrakennettu keinotekoinen häirintä, SA (Selective Availability). 
Häirinnän poisto paransi siviililaitteiden tarkkuutta huomattavasti. 
 
DGPS (Differential GPS) perustuu GPS-järjestelmään, jossa satelliittipaikannuksen 
virhettä korjataan kiinteiden majakoiden avulla. Majakka, jonka tarkka sijainti tiedetään, 
kuuntelee satelliittien lähetystä ja laskee paikallisen virheen. Tämä virhetieto lähetetään 
sitten esimerkiksi radioteitse alueella oleville DGPS-vastaanottimille. Toinen vaihtoehto on 
WAAS-järjestelmä (Wide Area Augmentation System), jossa kiinteä majakka lähettää 
sijainnin korjaustiedon GPS-järjestelmän ulkopuolisille satelliiteille, jotka edelleenlähettävät 
sen taas vastaanottimeen. 
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Huomattakoon että vaikka keinotekoinen häirintä on poistettu, on GPS-paikannuksessa 
edelleen virhelähteitä, kuten esimerkiksi ilmakehän aiheuttamat häiriöt. DGPS-palvelua 
tarjoavat Suomessa esimerkiksi YLE RDS-signaalin mukana. WAAS-järjestelmä ei ole 
vielä täysin käyttökelpoinen Suomessa, johtuen korjausmajakoiden vähyydestä ja vain 
kahdesta Euroopan kattavasta satelliitista (v.2003). Tilanne tullee paranemaan lähiaikoina 
kun sekä maa-asemien että satelliittien määrää lisätään. 
 
GPS:n etuna on sen signaalin saatavuus kaikkialla. Lisäksi se on erittäin 
kustannustehokas paikannusjärjestelmä koska itse signaalin käyttö on ilmaista. Haittoina 
voidaan pitää toimintaa katvealueilla (alikulut, korkeat rakennukset tms.) ja järjestelmän 
riippuvuutta Yhdysvalloista.  
 
Mainittakoon myös että Venäläisillä on oma vastaava Glonass-järjestelmänsä ja 
Eurooppalaisen Galileo-järjestelmän rakentaminen on juuri aloitettu. 
 

3.5.2. GSM 

GSM- eli matkapuhelinverkkopaikannus käyttää GSM-verkon tukiasemia kohteen sijainnin 
määrittämiseen. GPS suunniteltiin alun perin palvelemaan maailmanlaajuista paikannusta. 
Matkapuhelinverkkoa hyödyntävässä GSM-paikannuksessa lähtökohta on täysin erilainen. 
GSM-verkkoon ei alun perin suunniteltu paikannusominaisuuksia, mutta eräitä rajoittuneita 
paikannustoteutuksia siinä on ollut jo ensimmäisen GSM-tukiaseman käynnistämisestä 
saakka. 
 
Soluntunnistuksella voidaan tiheässä tukiasemaverkossa saavuttaa parhaimmillaan noin 
200 metrin tarkkuus. Toisaalta, suurilla erämaa-alueilla, joissa tukiasemia on harvassa voi 
tarkkuus tippua jopa 35 kilometriin. Soluntunnistuksen (Cell Id) suurin etu on sen 
käyttöönoton edullisuus. Se toimii jokaisessa GSM-puhelimessa, eikä vaadi juurikaan 
muutoksia GSM-verkkoon. Soluntunnistuksen avulla voidaan suunnilleen selvittää missä 
kunnassa ollaan, mutta varsinaisesta ajoneuvopaikannuksesta ei voida puhua.  
 

 
Kuva  4. Paikannus GSM-verkossa tukiaseman avulla. /20/ 
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Muut GSM-paikannustekniikat vaativatkin sitten jo suurehkoja muutoksia joko verkkoon, 
puhelimiin tai molempiin. GSM-paikannuksen saralla yleisen standardin paikasta 
kamppailee kaksi osittain samanlaista teknologiaa. Molemmissa paikannus perustuu 
kolmiomittaukseen, joka suoritetaan kolmen tai useamman tukiaseman ja kännykän 
välisen signaalin perusteella. Ensimmäisessä ratkaisussa, nimeltään E-OTD (Enhanced 
Observed Time Difference) lasketaan eri tukiasemista kännykkään tulevan signaalin 
aikaero, jolla saadaan selville matkapuhelimen sijainti tukiasemiin nähden. Kun lisäksi 
jokaisen tukiaseman sijainti on tarkkaan tiedossa, voidaan laskea matkapuhelimen sijainti 
kartalla. Sijainnin määrittäminen vaatii melkoisesti laskentatehoa, joten laskenta voidaan 
tarvittaessa siirtää palveluntarjoajan paikannuspalvelimelle. Tämä tekniikka on siis hyvin 
samanlainen kuin GPS:n paikannusmetodi, satelliittien sijasta käytetään vain GSM-
tukiasemia.  
 
Toisessa ratkaisussa paikannuksen laskeminen ikään kuin käännetään toisin päin. 
TOA:ssa (Time Of Arrival) kännykkä lähettää signaalia kaikkiin tavoitettavissa oleviin 
tukiasemiin ja tukiasemat sitten vertaavat keskenään saapuneen signaalin aikaeroa, ja 
lopuksi lähettävät paikkatiedon takaisin kännykälle. /20/ 

 
Kuva  5. Soluntunnistusta tarkempia vaihtoehtoja (E-OTD ja TOA) paikannukseen 
matkapuhelinverkossa. /20/ 

 
Sekä E-OTD ja TOA mahdollistavat yhtä tarkan paikannuksen, kaupunkiolosuhteissa noin 
150-300 metrin tarkkuudella. Hieman yllättävää on se, että lähiöalueiden hieman 
harvemmassa tukiasemaverkossa tarkkuus paranee 100-200 metriin, koska silloin häiriöitä 
aiheuttavia heijastuksia on vähemmän. Molemmat tekniikat vaativat uudistusta sekä 
kännyköiden, että verkon tekniikkaan. E-OTD:ssä suurimmat muutokset täytyy tehdä 
matkapuhelimeen, jotta se toisaalta osaa ottaa yhteyttä useampaan kuin yhteen 
tukiasemaan, ja toisaalta myös laskea signaalien aikaeroista paikka tai lähettää nämä 
tiedot verkon laskentapalvelimelle. Tukiasemien ja verkon muutokset ovat kevyempää 
luokkaa. TOA puolestaan edellyttää investointeja nimenomaan verkkoon. Kännykälle 
riittää oikeastaan vain ohjelmiston päivitys, siten että se pakotetaan käymään läpi kaikki 
käytössä olevat tukiasemat, eikä viestittämään vain vahvinta signaalia tarjoavan 
tukiaseman kanssa.  
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Yksi GSM-paikannuksen ongelma onkin sen epätarkkuus. Kumpikaan TOA tai E-OTD ei 
kykene antamaan autosuunnistuksessa tarvitsemaa tarkkuutta kaupunkiolosuhteissa, 
joten näissä tarkkaa sijaintia vaativissa menetelmissä satelliittipaikannus on näillä näkymin 
ainoa realistinen vaihtoehto. /19/  
 
Toisaalta on muistettava että GPS-paikannus ei toimi kaupunkien katvealueilla, kuten 
korkeiden rakennuksien varjossa tai tunneleissa. GSM kuitenkin on suunniteltu toimivaksi 
myös sisätiloissa, tunneleista ja rakennusten katveista puhumattakaan. Linja-autojen 
ajoneuvosovellusta ajatellen GSM-paikannus saattaisi tarjota riittävän tarkan sijaintitiedon. 
Koska GPS on laitehankintojen jälkeen ilmainen, ei GSM:n käyttöä voida perustella 
ainakaan kustannussäästöillä. 
 
Paras mahdollinen paikannusjärjestelmä saadaankin yhdistämällä GSM- ja GPS-
paikannus. Tällöin GSM:n tuoma lisäarvo on lähinnä edes välttävä toiminta katvealueilla ja 
tunneleissa. Taloudelliseti ei ole kuitenkaan yhdistää järjestelmiä. 
 

3.5.3. Paikannus dynaamisten suureiden avulla 

Ajoneuvopaikannus voidaan hoitaa myös kokonaan tai osittain laskemalla ajoneuvon 
dynaamisista suureista jatkuvaa sijainnin muutosta. Tällaisia suureita ovat esimerkiksi 
nopeus, kiihtyvyydet ja kulmakiihtyvyydet. Periaatteessa kuvatun kaltaista järjestelmää 
voidaan käyttää esimerkiksi GPS-järjestelmän tukena katvealueilla kuten tunneleissa ja 
korkeiden rakennusten varjossa kapeilla kaduilla. Täysin itsenäiseen sijainninmääritykseen 
sensoreiden avulla ei päästä ainakaan helposti, sillä laskennassa saadut virheet 
kertautuvat jatkuvasti. Linja-autojen paikallisliikenteessä voitaisiin kuitenkin tyytyä 
pelkästään matkan mittaamiseen, jos reitti – ja siten pysäkkien väliset etäisyydet – olisivat 
tunnettuja ja sijainti voitaisiin kalibroida aina pysäkeillä. 
 

3.6. Esimerkkejä GPS:n ja GPRS:n hyväksikäytöstä 
ajonhallintasovelluksissa 

3.6.1. GPS-Buddy 

Hollantilainen GPS-Buddy on tyypillinen kalustonhallintaan liittyvä sovellus, joka käyttää 
GPS-sateliittipaikannusta ja GSM/GPRS-matkapuhelinverkkoa.  
 
Ajoneuvoon asennettava laite sisältää GSP-vastaanottimen sekä GSM/GPRS-
lähetinvastaanottimen. Ajoneuvon tarkka sijainti ja nopeus määritetään 
satelliittipaikannuksella 60 sekunnin välein. Saadut tiedot lähetetään automaattisesti 
keskuspalvelimelle matkapuhelinverkon kautta. Palvelin jakaa saadut tiedot eteenpäin 
ennaltamääriteltyihin osoitteisiin tai esittää reaaliaikaisen tilannekuvan salasanasuojattuna 
Internetissä. Tällöin kaluston sijaintia voidaan tarkkailla miltä tahansa PC:ltä, jossa on 
Internet-yhteys ja käyttäjällä on hallussaan vaadittu salasana.  
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Kuva  6. Tiedonkulku GPS-Buddy-järjestelmässä. /21/ 

Järjestelmän avulla voidaan reaaliaikaisen paikannuksen lisäksi esimerkiksi ylläpitää 
todellista ajopäiväkirjaa ja havaita sekä estää ajoneuvojen luvaton käyttö. Vaikka GPS-
Buddy:stä puuttuu suora tuki tiedon lukemiseen ajoneuvoväylästä, sijainnin määritykseen 
ja tiedonsiirtoon se on edullinen järjestelmä. Perusasennus maksaa noin 1000€ per 
ajoneuvolaite. Lisäksi tulee palvelimen käyttömaksu 10€/kk ja telekommunikaatiosta 
aiheutuvat kustannukset. Kirjoitushetkellä (syksy 2003) ei tarjota Suomen karttaa. 
 

3.6.2. Indagon Leader 

Samankaltaista järjestelmää myy Suomessa Indagon Oy. GPS-Buddyä vastaavaan 
Indagon Leader -ajonohjausratkaisuun kuuluvat ajoneuvon päätelaite GPS- ja GPRS-
ominaisuuksineen, itse paikannuspalvelu ja –tiedonsiirto sekä karttasovellus asiakkaalle. 
Indagon Leader-paketti maksaa 75€/kk/seurattava ajoneuvo. Lisäksi tulevat GPRS-maksut 
2Mt:n ylittävältä osalta. 
 

 
Kuva  7. Tiedonkulku Indagon Leader-järjestelmässä. /22/ 

 
Vaikkakin edellä lyhyesti esitellyt esimerkit ovatkin pääasiassa jakelu-, lähetti-, asennus ja 
huoltoajojen hallintaan tehtyä ajonohjausjärjestelmiä, voidaan todeta GPS-
satelliittipaikannuksen ja GPRS-tiedonsiirron olevan helposti saatavilla olevia, toimivia ja 
edullisia sovelluksia.   
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3.7. Informaatiojärjestelmät 

Käytettävän keskuslaitteiston tulee sisältää seuraavat ominaisuudet: 
• Sijainninmääritys, GPS ja/tai DGPS 
• Yhteydet, GSM ja/tai GPRS sekä mahdollisesti radiodata/PRN 
• Liityntä ajoneuvoväylää varten, CAN, FMS tms. 
• Ohjelmoitavuus  
 
Vaatimukset täyttäviä vaihtoehtoja ajoneuvon keskuslaitteistoksi on useita. Kotimaisia 
valmistajia ovat mm. seuraavassa esiteltävien laitteiden valmistajat kuten Aplicom, 
Tamtron, Sunit ja Buscom. Näiden kaupallisten valmistajien lisäksi kehitystyötä on tehty 
erilaisissa tutkimusprojekteissa, kuten Invete-projektissa, jossa kehitettiin tähänkin 
tarkoitukseen soveltuvaa ajoneuvotietokonetta ja -päätettä. 

3.7.1. Aplicom 

Aplicom Oy valmistaa ammattikäyttöön tarkoitettuja ajoneuvotietokoneita. Tuotteita 
käyttävät esimerkiksi kuljetusyritykset, viranomaiset, huolto- ja palveluorganisaatiot sekä 
julkisen liikenteen yritykset. Myös jotkut ajoneuvovalmistajat myyvät Aplicomin tuotteita 
tehdasasennettuina varusteina osana ajoneuvojaan. Yli 30000:sta myydystä 
ajoneuvotietokoneesta yli 95% on mennyt vientiin. 
 
Aplicomin F-sarja on standardiin DIN-autoradiopaikkaan sopiva ajoneuvotyöasema. 
Laitteessa on valmiiksi integoitu GPS-vastaanotin sijainninmääritykseen ja GSM/GPRS-
modeemi tiedonsiirtoon. Myös FMS-muotoista ajoneuvodataa tuetaan suoraan. 

 
Kuva  8. Aplicom F-sarja. /10/ 

3.7.2. Tamtron 

Tamtron Group kehittää digitaalisten vaaka- ja punnituslaitteiden lisäksi ammattikäyttöön 
suunniteltuja ajoneuvotietokoneita. 
 
Tamtron YES InfoCenter on informaatio- ja tietojärjestelmä, joka koostuu valittavista 
moduuleista kuten esimerkiksi vaa’asta, puhelimesta, varashälyttimestä, GPS:stä, 
kartasta, radiosta ja TV:stä. Moduulit ovat yksitellen vapaasti valittavissa. Laite on CAN 
yhteensopiva. Langaton tiedonsiirto käy Bluetoothin, Wlanin ja GSM/GPRS-moduliin 
kautta.  
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Koska InfoCenterissä on vakiona asetettu suurta painoarvoa kuorman punnitukselle, 
laitteisto on tehty ehkä enemmänkin maansiirto ym. töihin kuormaajiin ja siirtoautoihin 
asennettaviksi. Tämä ei kuitenkaan ole sinänsä haitta ajatellen linja-autokäyttöä. Lisäarvoa 
sinänsä toimivasta ominaisuudesta ei kuitenkaan saada. 
 

 
Kuva  9. Tamtron YES InfoCenter. /11/ 

3.7.3. Sunit 

Sunit Oy on kehittänyt ja valmistanut ajoneuvotietokoneita ja –informaatiojärjestelmiä jo yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Sunit d- sekä Sunit X-sarjan ajoneuvotietokoneissa 
integroitu GSM/GPRS-piiri, GPS-vastaanotin, J1939-standardin mukainen CAN-sovitin 
sekä USB- ja RS232-sovittimet. 
 
Sunit d-sarja on ehkä tässä yhteydessä esiteltävistä laitteista eniten PC-pohjainen. Laite 
rakentuu Pentium III-prosessorin ympärille, siinä on normaali kovalevy, RAM-muisti, 
näytönohjain jne. Käyttöjärjestelmänä on mahdollista käyttää Microsoft Windowsin eri 
versioiden lisäksi Linuxia. 
 

 
Kuva  10. Sunit d12 ajoneuvotietokone. /12/ 
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3.7.4. Buscom 

Buscom Oy on keskittynyt tuottamaan joukkoliikenteen tiedonhallintajärjestelmiä. Yhtiön 
TRM200 Traffic Information Manager laitteiston suunnittelun pohjana on ollut idea, että 
ajoneuvossa ei tarvittaisi enää kuin yksi tietokone. Laite on tehty kapasiteetiltaan 
riittäväksi, jotta voidaan hoitaa rahastuksen lisäksi muitakin liikennöitsijälle tärkeitä 
toimintoja. Matkustajainformaatiosovellusten integrointi on myös mahdollista, kuten 
muissakin esitellyissä laitteistoissa. 
 
TRM200-mallissa on vaatimukset täyttävät RS232-, USB- ja CAN-liitännät, sekä GPS- ja 
GPRS-tuki. 
 
Käyttöjärjestelmänä käytetään Linuxin RedHat 7.3:sta kehitettyä versiota, 
ajonopastusjärjestelmän vaatimien lisäsovellusten teko on helppoa.  
 
 

 
Kuva  11. TRM200 ajoneuvotietokone. /14/ 

 
Buscom tuottaa lisäksi Palette-järjestelmää, jossa voidaan tuottaa esimerkiksi 
lipunmyyntiin, tilitykseen, tilastointiin, ajoneuvoon ja kuljettajan suorituskykyyn liittyvää 
tilasto- ja reaaliaikaista tietoa varikolle. Palette-järjestelmässä käytetään GPRS-
tiedonsiirtoa ajoneuvon ja toimistojärjestelmän väliseen tietoliikenteeseen. Tiedonsiirrossa 
siirretään toimistojärjestelmästä ajoneuvoon ohjaustiedot. Näitä tietoja ovat mm. reitit, 
pysäkit, aikataulut, liput, hinnat kuljettajat ym. Toiseen suuntaan, ajoneuvosta 
toimistojärjestelmään, siirtyvät ajon aikana luodut tapahtumat: lipun myynnit, korttimaksut, 
pysäkille tulot, kuljettajan login/logout ja muut liikennöitsijän vaatimat seurattavat tiedot. 
Tapahtumista saadaan toimistojärjestelmässä erilaisia raportteja, joiden avulla 
liikennöitsijä voi suunnitella toimintaansa tehokkaammaksi ja seurata menoja ja tuloja. 
 
GPRS-yhteys on päällä koko ajan kun ajoneuvo on liikkeellä. Näin ollen samaa 
tiedonsiirtokanavaa voidaan käyttää reealiaikasen tiedon välittämiseen molempiin suuntiin. 
Kustannus on suuruusluokaltaan 30€/kk per ajoneuvo, sisältäen 140Mb dataliikennettä 
/28/. Myös muuta ajonaikaista informaatiota (esimerkiksi 
matkustajainformaatiojärjestelmät) voidaan lähettää saman teknisen konseptin avulla. 
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Buscom suunnittelee toteuttavansa jatkossa automaattisen polttoaineen kulutuksen 
seurannan ja sen kattavan raportointimahdollisuuden. Tämä mahdollistaa mm. kuljettaja-
/linja-/autokohtaisen kulutuksen seurannan. TRM200 voi liittyä ajoneuvoväylään 
esimerkiksi CAN-väylän kautta. Samaan asiaan voidaan niputtaa myös kiihtyvyyksien ja 
muiden matkustusmukavuuteen vaikuttavien asioiden seurannat. 
 
Jatkossa Buscom tulee esittelemään PTU200-mallin, joka on periaatteessa PDA:lle 
räätälöity ohjelmisto, joka mahdollistaa hyvin pitkälle samat toiminnot kuin TRM200. 
Konseptin etuja ovat koko sekä itse PDA:n hinta ja saatavuus. Myös polttoaineen 
kulutuksen seurantaan tullaan jatkossa panostamaan. 
 
Palette-järjestelmä sellaisenaankin on hyvin lähellä tässä esiselvityksessä tutkittavan 
ajonopastusjärjestelmän konseptia. 
  
 

3.7.5. Cummins RoadRelay 4 

Cummins RoadRelay 4 edustaa vanhempaa ajonhallintasovellusta. Tuote tuli myyntiin 
vuonna 1999. Kuitenkin RoadRelay:ssä on tuki CAN-väylälle, GPS:lle ja sarjamuotoiselle 
tiedonsiirrolle. RoadRelayssä on kehittynyt kuljettajien ajotavanseuranta- ja 
opastusjärjestelmä. Järjestelmän avulla liikennöitsijä voi rakentaa kuljettajilleen seuranta- 
ja kannustusjärjestelmän, johon kuuluvat esimerkiksi ajo-ajanseuranta, 
polttoaineenkulutuksen seuranta, jarrujen käytön seuranta (jarrutuksia / 1000km) ja 
kiihtyvyyspiikkien seuranta. Tässä yhteydessä jälkimmäisellä tarkoitetaan paniikinomaisia 
jarrutuksia. Mahdollisia onnettomuustilanteita voidaan myöhemmin tutkia käyttämällä 
RoadRelay dataa avuksi.  
 
Laiteeseen saa myös ohjelmiston, jonka avulla kuljettajaa voidaan opastaa ajamaan 
taloudellisesti ja oikeita vaihteita käyttäen.   
 

 
Kuva  12. RoadRelay 4. /27/ 

 
Varsinaisia ajoneuvotietokoneelle asetettuja vaatimuksia ei RoadRelay täytä. Kuljettajan 
ajotavan opastus- ja seurantajärjestelmään kannattanee kuitenkin tutustua tarkemmin, 
ennen kuin aloittaa kehittää omaa järjestelmää. Kuvassa 13. on esitetty järjestelmän 
tuottama kuljettajakohtainen raportti. 
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Kuva  13. RoadRelay 4:n tuottama kuljettajakohtainen raportti. /27/ 

Tarkasteltaessa kuvassa 13. esitetyssä kuljettajakohtaisessa raportissa löytyvät 
esimerkiksi seuraavat tiedot (huomaa vertailu edelliseen kuukauteen): 
 
• Ajettu matka ja aika 
• Polttoaineen kulutus 
• Tyhjäkäynnin osuus 
• Keskinopeus 
• Jarrujen käyttö tuhatta kilometriä kohden 
• Hätäjarrutusten määrä 
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3.7.6. Invete-projekti 

Invete - Intelligent In-Vehicle Terminal For Multimodal Flexible Collective Transport 
Services-projekti käynnistyi vuonna 1999. EU-osarahoitteisen projektin tavoitteena oli 
määritellä, kehittää ja testata älykästä ajoneuvopäätettä (IVT – intelligent In-Vehicle 
Terminal) joukko- ja kutsutilausliikenteen tarpeisiin. Tavoitteena oli myös useiden 
kommunikointikanavien (GSM, PRN) käyttömahdollisuus sekä soveltuvuus busseihin, 
minibusseihin sekä normaaleihin takseihin. Kehitystyötä ja testausta tapahtui Italiassa, 
Belgiassa ja Suomessa, jossa Tampereella tutkittiin käyttöä joukkoliikenteessä ja 
Kuopiossa kutsutilausliikenteessä. 
 
Kehitetty laitteisto koostuu perus- ja sovellusmoduulista. DRT-liikenteeseen (Demand 
Responsive Traffic, kutsutilausliikenne) ja kiinteään joukkoliikenteeseen tehtiin omat 
sovellusmoduulinsa perusmoduulin ollessa molemmissa sama. Sovellusmoduulit ovat 
yhteydessä perusmoduuliin sarjaliikenteen kautta. Laitteistoon voidaan integroida DGPS-, 
CAN- ja GSM-yhteensopivuus. 
 
 
 

 
Kuva  14. Invete:n modulaarinen konsepti. /15/ 
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Kuva  15. Kuvan esimerkissä Paunun linjaliikenne Helsingin ja Tampereen välillä käyttää paikallisten 
liikennejärjestelmien (esitelty myöhemmin) PRN-verkkoja keskustoissa ja GSM-verkkoa välialueella. 
/15/ 

Invete-projekti on käytännössä ohi. Saadun tiedon mukaan Invete-projekti ei johtanut 
kaupalliseen tuotteeseen, vaikkakin prototyyppejä rakennettiinkin. Tilausliikenteeseen 
rakennettu laite on edelleen käytössä Kuopiossa. /29/ 
 

3.7.7. Yhteenveto informaatiojärjestelmistä 

Sarjaportit, CAN-yhteensopivuus sekä GPS- ja GPRS-tuki tuntuvat olevan mukana 
kaikissa nykyaikaisissa laitteistoissa. Aplicom, Tamtron, Sunit ja Buscom pystyvät 
tarjoamaan hyvin suurelta osin valmista tuotetta. Kuten aiemmin todettiin, suurin työ tullee 
olemaan ohjelmiston muokkaaminen tai kehittäminen tarkoitukseen sopivaksi. Tämän 
seikan suhteen Buscom on pisimmällä Palette-järjestelmineen. 
 
Kaikki edellä lyhyesti esitellyt järjestelmät pystyisivät toimimaan kehitettävän 
ajonopastusjärjestelmän keskustietokoneena. Lopullista valintaa tehdessä tulee ottaa 
huomioon liikennöitsijän käytössä oleva laitteisto, sen yhteensopivuus ja 
päivitysmahdollisuudet sekä tietenkin uuden laitteiston kustannukset ja mahdolliset 
lisäominaisuudet. 
 
Huomiotta ei tule myöskään jättää esimerkiksi Insta Visual Solutionsin ja Volvon 
toimittamia kokonaisjärjestelmiä, jossa kaikki telematiikkaan liittyvät toiminnot, kuten 
liikennevaloetuudet ja reaaliaikainen aikataulunseuranta näyttölaitteineen ovat vakiona. 
Kappaleessa 3.10 lyhyesti esitelty IVS ei kuitenkaan toimita yksittäistä 
ajoneuvotietokonetta, vaan suurempaa joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä 
kokonaisuutta. Ajoneuvokohtainen Volvon ITS4Mobility-järjestelmä on esitelty tarkemmin 
kappaleessa 3.12.  
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3.8. Matkustajalaskenta 

Automaattinen matkustajalaskenta (APC, Automatic Passenger Counting) antaa 
liikennöitsijälle mahdollisuuden tarkkailla maksaneiden ja matkustaneiden matkustajien 
suhdetta. Toinen järjestelmällä saavutettava etu on mahdollisuus seurata pysäkkikohtaisia 
matkustajamääriä eri ajankohtina. Saadulla tiedolla voidaan helpottaa tulevan liikennöinnin 
ja kaluston käytön suunnittelua.  

3.8.1. Iris 

Saksalainen Iris valmistaa APC-järjestelmiä. IRMA, Infrared Motion Analyzer, -järjestelmä 
käyttää aktiivista ja passiivista infrapunatunnistusta matkustajien laskentaan. Passiivinen 
osa rekisteröi ihmisistä lähtevää lämpösäteilyä. Aktiivinen puolestaan lähettää 
infrapunasäteilyä ja mittaa heijastumaa. 
 
Sensorit rekisteröivät ovien läpi kulkevat ihmiset ja lähettävät signaalit analysoitaviksi. 
Analysaattori laskee pysäkkikohtaisesti tulleet ja kyydistä lähteneet matkustajat. 
Järjestelmän virhe on muutamia prosentteja. 
 
Tällainen matkustajanlaskentajärjestelmä on helposti liitettävissä ajoneuvotietokoneen 
ohjaamaan järjestelmään. Aktiivinen matkustajalaskuri mahdollistaa helposti vertailun 
todellisten matkustajien ja maksaneiden välillä. 
 
Irma-järjestelmän käyttäjät löytyvät luonnollisesti joukkoliikenteen parista. Järjestelmiä on 
käytössä satoja ympäri maailmaa, esimerkiksi Ruotsista löytyy neljä käyttäjää. 
 

 
Kuva  16. Irma-matkustajanlaskentajärjestelmä. /13/ 

 

3.8.2. Infodev 

Kanadalainen Infodev valmistaa erityyppisiä liikennetelematiikka sovelluksia, APC- ja 
kuulutusjärjestelmiä sekä joukkoliikenteen että muihin tarpeisiin kuten ostoskeskuksiin, 
museoihin ja lentoasemille.  
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DA-20 sensori toimiin paljolti edelläesitellyn IRMA:n tavoin. Anturit rekisteröivät elektro-
optisesti tulevat ja nousevat matkustajat pysäkkikohtaisesti ja lähettävät tiedon DL-10B 
keskusyksikölle, joka ylläpitää ja tallentaa matkustajatietokantaa. Samalla ovella voi olla 
useampia antureita riippuen kulkuaukon leveydestä. Huomattavaa on, että varsinainen 
signaalien analysointi ja tulkinta tapahtuu vasta keskusyksikössä. Anturin tuottama tieto on 
siis sellaisenaan käyttökelvotonta.  

 
Kuva  17. APC-järjestelmä lisälaitteineen linja-autossa. /16/ 

 
Infodev tarjoaa myös DA-200 anturi- ja laskuriyhdistelmää. Tällöin erillinen 
matkustajienlaskennan keskusyksikkö voidaan jättää pois ja ovikohtaiset 
matkustajalaskurit voidaan yhdistää suoraan ajonopastuslaitteiston tietokoneeseen.  

 
Kuva  18. DA-20 elektro-optinen APC-anturi. /17/ 

 

3.8.3. Dilax 

Aiemmin esiteltyjen kaltaisia järjestelmiä valmistaa myös saksalainen Dilax. Kuvassa 19 
on esitelty tyypillinen sovellus matkustajalaskentajärjestelmästä asennettuna bussiin. 
Järjestelmä laskee nousevat ja poistuvat matkustajat pysäkkikohtaisesti. Sijaintitieto 
saadaan GPS-signaalin avulla. Matkustajatiedot edelleenlähetetään erillisellä 
datamodeemilla varikolle. Ovisensorit ovat sarjalinkillä yhteydessä toisiinsa sekä 
lähiverkkoon, josta keskusyksikkö saa anturitiedon. Kuten aiemmin todettiin, 
vastaavanlainen järjestelmä on toteutettavissa kaikilla edellä esitellyillä laitteistoilla. 
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Kuva  19. Asennusesimerkki matkustajalaskentajärjestelmästä. /18/ 

 
 
 

3.9. Liikennejärjestelmät 

Liikennejärjestelmiä on tällä hetkellä käytössä useita. Kattavimmat ratkaisut löytyvät 
Espoosta, Helsingistä ja Tampereelta. Myös Oulussa ja Lahdessa käytetään kevennettyjä 
versioita.  

3.9.1. ELMI / Espoo 

Espoon ja länsiväylän matkustajainformaatiojärjestelmä, ELMI, ensimmäinen vaihe otettiin 
käyttöön vuonna 2000. ELMI:n avulla matkustajat saavat bussien todelliseen kulkuun 
perustuvaa aikataulutietoa. Järjestelmä toimii usealla alueen pääpysäkillä. Matkustajille 
näytetään seuraavaksi pysäkeille tulevien bussien todelliset tai lasketut odotusajat 
linjoittain.  
 
Busseihin on asennettu DGPS-laiteisto, ajoneuvokohtainen tietokone sekö dataradio. 
Kunkin bussin sijainti pystytään määrittelemään noin 5 metrin tarkkuudella, katvealueella 
paikannuksen varmistaa ajoneuvokohtainen matkanmittaus. Kuljettaja ohjaa järjestelmää 
lipunmyyntilaitteella, josta hän voi myös lukea hänelle lähetetyt viestit sekä mahdolliset 
häiriöilmoitukset. Kuljettaja saa myös tietoa aikataulussa pysymisestä. Aikataulusta 
myöhässä oleville busseille voidaan tulevaisuudessa antaa liikennevaloetuuksia 
järjestelmän paikannustietojen perusteella. 
 
Tapiolaan asennettu keskuslaitteisto on radioyhteydessä busseihin vähintään puolen 
minuutin välein. Järjestelmän kautta päivittyy bussien paikannus- ja 
aikataulussapysymistieto. Paikkatietojen perusteella keskuslaite laskee ennusteet bussien 
saapumisajoiksi ja lähettää odotusaikatiedot näyttölaittein varustetuille pysäkeille.  
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Laitteet asennetaan yli kolmeensataan bussiin.  
 
Tietoliikenne perustuu dataradioverkkoon bussien ja keskusjärjestelmän välisessä 
kommunikaatiossa ja kiinteisiin yhteyksiin keskusjärjestelmän ja tukiasemien sekä 
matkustajille tarkoitettujen infotaulujen ja monitoreiden välillä. Huomattavaa on, että kolme 
tukiasemaa riittää kattamaan koko Suur-Helsingin toiminta-alueen. 
 
Kiinteät linjat tukeutuvat suurimmalta osin alueellisen liikennevalo-ohjauksen yhteydessä 
toteutettuun yhdyskaapeliverkkoon. 

 
Kuva  20. ELMI-järjestelmä. /4/ 

 
 

3.9.2. HeLMi / Helsinki 

 
HeLMi-järjestelmä on hyvin samankaltainen edellä käsitellyn ELMI:n kanssa. Projekti 
käynnistyi vuonna 1999, jolloin ’Project-423’-pilottivaiheeseen osallistui raitiolinja 4 sekä 
bussinlinja 23. Erona ELMI:n on lähinnä liikennevalo-ohjauksen mukanaolo alusta lähtien. 
Liikennevaloja voidaan ohjata suoraan busseihin asennetun radiolähettimen avulla. Bussi 
tai vaunu lähettää tiedon saapumisestaan risteykseen radioteitse suoraan liikennevalojen 
ohjauskojeen katolla olevaan antenniin. Viestin perusteella liikennevalojen ohjauskoje 
nopeuttaa vihreän valon käynnistymistä tai jatkaa vihreää valoa siten, että bussi tai vaunu 
pääsee risteyksen läpi mahdollisimman vähin viivytyksin. Vastaavasti risteyksen ohittanut 
bussi tai vaunu lähettää liikennevaloristeykselle kuittauksen, joka palauttaa valot takaisin 
normaaliin toimintaan. 
 
Viestiverkkojärjestelmä käyttää kaupungin tähän tarkoitukseen rakentamaa ja ylläpitämää 
omaa radioverkkoa. Verkon tukiasemat ovat Hanasaaren, Salmisaaren sekä Ruskeasuon 
voimaloiden piipuissa.  
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Kolme kanavaa verkosta on varattu bussien ja raitiovaunujen paikannukseen, yksi kanava 
liikennevaloetuuksiin, yksi pysäkkitaulujen ohjaukseen sekä yksi järjestelmän tietojen 
ylläpitoon varikoilla. Radioverkko on mitoitettu yhteensä 300 bussille ja raitiovaunulle.  
 
Kaikki järjestelmässä mukana olevat bussit ja raitiovaunut on varustettu 
ajoneuvotietokoneilla ja radiomodeemeilla, jolloin kaikki tiedonsiirto keskuslaitteen, 
pysäkkitaulujen, liikennevalojen sekä bussien ja ratikoiden välillä tapahtuu radioteitse.  
 
Tämä on merkittävä kustannusetu verrattuna kaapelipohjaisiin järjestelmiin. Ainoastaan 
tukiasemien ja keskuksen välillä on kaapeliyhteys.  
 
Projektin tavoitteena on liittää kaikki raitiovaunulinjat HeLMiin. Sen sijaan bussilinjoista ei 
Jokeria lukuun ottamatta ole vastaavia päätöksiä. 
 

 
Kuva  21. HeLMi-järjestelmä. /5/ 

3.9.3. PARAS / Tampere 

Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmä (PARAS) julkinen koekäyttö alkoi 
toukokuussa 2003. Hallintajärjestelmään kuuluvat ELMI:stä ja HeLMi:stä tutut 
reaaliaikainen aikataulun seuranta, pysäkki-informaatio, bussien sisäinen informaatio- 
sekä liikennevaloetuusjärjestelmä. Järjestelmän keräämää tilastotietoa liikennöinnistä 
hyödynnetään liikennöinnin suunnittelussa ja seurannassa. 
 
Kuten pääkaupunkiseudullakin järjestelmä perustuu kaupungin rakentamaan ja 
ylläpitämään radioverkkoon, kiinteisiin tukiasemiin, dataradiolähettimiin ja –vastaanottimiin 
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sekä keskuslaitteistoon. Liikennevaloetuudet perustuvat bussin radiomodeemilla suoraan 
liikennevalon ohjauskoneelle lähettämään viestiin. 
 
Tavoitteena on saada kattava seudullinen järjestelmä vuoden 2004 aikana. Järjestelmän 
piiriin kuuluisi noin 50 linjaa, 300 bussia, 200 näyttölaitetta ja 100 valoliittymää. Lisäksi 
järjestelmään ollaan suunniteltu liitettäväksi internet- ja matkapuhelinpalvelu HeLMi:n 
tapaan. 
 

 
Kuva  22. PARAS-järjestelmä. /6/ 
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3.9.4. Yhteenveto liikennejärjestelmistä 

 ELMI / Espoo HeLMi / Helsinki PARAS / Tampere 
Paikannusmenetelmä DGPS,  

matkanmittaus 
GPS, 
matkanmittaus 
kalibrointi pysäkeillä 

DGPS 

Tiedonsiirto Radiomodeemi 
bussien ja 
tukiasemien välillä 
(PRN), kiinteä 
verkko tukiasemien, 
keskuslaitteiston ja 
näyttötaulujen välillä 

Radiomodeemi 
bussien, 
tukiasemien 
liikennevalojen sekä 
näyttötaulujen välillä 
(PRN), kiinteä 
verkko tukiasemien 
ja keskuslaitteiston 
välillä 

Radioverkko 
bussien, 
keskuslaitteiston ja 
näyttötaulujen välillä 
(PRN), kiinteä 
verkko tukiasemien 
ja keskuslaitteiston 
välillä 

Ajoneuvotietokone Bussimikro C90   
Käyttöliittymä Lipunmyyntilaite C90 + oma näyttö  
Informaatio 
kuljettajalle 

Sijainnin- ja 
aikataulunseuranta 

Sijainnin- ja 
aikataulunseuranta 

 

Informaatio 
matkustajille 

Bussissa:  
Pysäkillä: 
seuraavien bussien 
odotusaika 

Bussissa/vaunussa: 
sijainti ja 
päätepysäkki  
Pysäkillä: 
seuraavien bussien 
tai raitiovaunujen 
odotusaika 

Bussissa: 
sisänäytössä bussin 
sijainti 
Pysäkillä: 
seuraavien bussien 
odotusaika, muuta 
ajankohtaista 
liikennetietoa 

Informaatio varikolle Matkustajatiedot  Sijainti- ja 
aikataulutieto 

Mahdollisuus ohjata 
liikennevaloja 

Suunnitteilla Toiminnassa 
vaunuissa 

Toiminnassa, 10 
liittymää 

Busseja / vaunuja ~330 kpl (1. vaihe)  ~60 kpl (1. vaihe) 
Pysäkkejä 6 kpl (1. vaihe)  20 kpl (1. vaihe) 
Toimittajia Viatek Oy 

Instrumentointi Oy / 
Insta Visual 
Solutions Oy 

Theoreb-IT Mobile / 
Ajodata Oy 
Satel 
Mitron 

Instrumentointi Oy / 
Insta Visual 
Solutions Oy 

Muuta  Mahdollisuus 
seurantaan 
Internetin ja 
matkapuhelimen 
välityksellä 

Mahdollisuus 
seurantaan 
Internetin ja 
matkapuhelimen 
välityksellä 

 
Kun tutkitaan liikennejärjestelmien hyväksikäyttöä osana ajonopastuslaitteistoa, tulee ottaa 
huomioon niiden jatkuva ja nopeatempoinen kehitys. Yllä esitetyt tiedot ovat kesä-syksyltä  
2003. Lähitulevaisuudessa myös muihin kaupunkeihin tullaan kehittämään omia 
liikennejärjestelmiä. 
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3.10. Insta Visual Solutions-kokonaisjärjestelmä 

Insta Visual Solutions Oy suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää asiakaslähtöisiä 
joukkoliikenteen informaatio- ja viihdejärjestelmiä juniin, linja-autoihin ja matkakeskuksiin. 
Yritys tarjoaa kattavaa joukkoliikenteen informaatiojärjestelmää, johon kuuluvat 
reaaliaikainen DGPS-seuranta, radioteitse tapahtuva tiedonsiirto, liikennevaloetuudet ja 
rahastus sekä tekninen tiedottaminen varikolle. Yritys on ollut osallisena Tampereen 
paikallisliikenteen hallintajärjestelmän, PARAS, kehittämisessä.  
 
Tässä esitellyistä järjestelmistä IVS on selvästi eniten suuntautunut liikennejärjestelmiin ja 
niiden kehittämiseen. 

3.11. Thoreb KomFram-kokonaisjärjestelmä 

Thoreb IT-KomFram on matkustajainformaatio-, liikenteenohjaus- ja liikennevalo-
etuisuusjärjestelmä. Järjestelmä on moduulipohjainen, joka perustuu paikannukseen ja 
langattomaan tiedonsiirtoon. Matkustajainformaatiota voidaan antaa bussin sisällä, 
pysäkillä ja internetissä. Ajoneuvo lähettää tietyssä paikassa radiomodeemilla 
pyyntöviestin liikennevaloille ja saa näin vihreän valon aikaisemmin. 

3.12. Volvo ITS4mobility-kokonaisjärjestelmä 

Volvon ITS4mobility-järjestelmä on esimerkki valmistajakohtaisesta ajoneuvotelematiikkaa 
(AVL/RTPI, Automatic Vehicle Location / Real Time Passenger Information) 
hyödyntävästä kokonaisjärjestelmästä. Järjestelmä palvelee matkustajia sekä pysäkillä 
että kyydissä, varikkoa ja liikennöitsijää, kuljettajaa sekä viranomaisia. 
 
Järjestelmä on erittäin kattava. Alla esitetyssä yhteenvedossa on luetteloitu eri osapuolia 
palvelevat sovellukset. 
 
Liikennöitsijä ja kuljettaja 
• Ajoneuvojen osoittaminen ja nimittäminen tietylle kuljettajalle ja linjalle 
• Aikataulunseuranta 
• Ajoneuvopaikannus 
• Kaksisuuntainen viestijärjestelmä 
• Hätäviesti 
• Liikennevaloetuudet 
 
Matkustaja 
• Reaaliaikainen matkustajainformaatio (aikataulut, sijainti, pysäkki jne..) 

o pysäkillä, kyydissä ja Internetissä 
• Automaattinen linjakilpien ja näyttöjen ohjaus 
• Automaattinen pysäkkikuulutus 
• Tiedotus poikkeuksista liikennöinnissä pysäkeillä ja ajoneuvossa 
• Jatkoyhteydet 
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Ajoneuvotietokone AIC – Advanced Information Centre – perustuu itse laitteistoon sekä 
siihen tarpeen mukaan liitettäviin moduuleihin. Alla esitellyssä kuvassa on esimerkki 
tyypillisestä laitekokoonpanosta, sisältäen: 
 
• Ajoneuvotietokone ja –käyttöliittymä 
• Sisä- ja ulkopuoliset informaationäytöt 
• Sisä- ja ulkopuoliset kovaääniset 
• GPS-vastaanotin 
• Tietoliikenne GPRS:n kautta 
• Ajoneuvokohtainen väyläsovitin, jolla muunnetaan ajoneuvokohtaiset signaalit AIC:n 

käyttämään muotoon 
 

 
Kuva  23. Esimerkki tyypillisestä AIC-kokoonpanosta. /24/ 

 
Itse ajoneuvotietokone on järjestelmän keskus. AIC haalii tietoa eri moduuleilta, käsittelee 
sen ja lähettää eteenpäin tarvitsijoille. Fyysisesti näyttölaite/käyttöliittymä sijaitsee 
kuljettajan läheisyydessä, jossa sen graafinen käyttöliittymä toimii parhaiten. Periaatteessa 
ITS4mobilityn tarvitsema ohjelmisto voidaan asentaa myös johonkin kolmannen osapuolen 
toimittamaan vaatimukset täyttävään ajoneuvotietokoneeseen.  
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AIC koostuu seuraavasti: 
• PowerPC, 32Mb SDRAM ja 16Mb Flash 
• 5,5” TFT näyttö, 4:3-kuvasuhde, 320x240–resoluutio 
• Nelisuuntainen ristiohjain sekä kaksi toimintanäppäintä 
• RS232, RS485, CAN, PCMCIA, USB 
• GPRS/GSM, TETRA, Mobitex, WLAN, PRN 
• 4 digitaalista sisääntuloa 
 
Kokoonpano ja liittymät on esitetty alla olevassa kuvassa. Järjestelmä on selvästi kattavin 
tässä selvityksessä esitellyistä vaihtoehdoista.  

 
Kuva  24. AIC:n kokoonpano ja liittymät. /24/ 

 
Lisämoduuleita voivat olla esimerkiksi: 
 
• Rahastus 
• Puhelin 
• Matkustajalaskenta, APC 
• Kameravalvonta 
• Infotainment (TV, DVD, CD, radio) 
 
Ajoneuvotietokone AIC kykenee lukemaan suoraan tietoa tietenkin Volvon omasta 
väylästä – Volvo Bus Electronic Architecture (BEA) – ja on lisäksi yhteensopiva FMS- ja 
J1939-protokollien kanssa. Muita ajoneuvokohtaisia protokollia varten tarjotaan Babel 
Boxia, joka on käytännössä muuntaa ajoneuvokohtaisen tiedon AIC:n ymmärtämään 
muotoon. 
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Käyttöjärjestelmän sovellukset voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään ajoneuvon nopeuden 
mukaan:  
 
• Sovellukset, jotka toimivat kun ajoneuvo on paikallaan 
• Sovellukset, jotka toimivat kun ajoneuvo on paikallaan tai hitaassa liikkeessä 
• Sovellukset, jotka toimivat nopeudesta riippumatta 
 
Kuljettajalle käyttöliittymä voi sisältää tietoa esimerkiksi: 
 
• Tietoa reitistä 

Kuljettaja voi lukea reitin tiedot, esimerkiksi viisi seuraavaa pysäkkiä, matka 
seuraavalla pysäkille metreissä.   

• Ajoneuvon tiedot 
Ajoneuvon päivän tehtävät ja ajettavat vuorot.  

• Poikkeama aikataulusta 
Reaaliaikainen ja jatkuvasti päivittyvä poikkeama aikataulusta. 

• Hälytys 
Hiljainen hälytys merkkinä uhan alle joutumisesta. Hälytys menee varikolle, josta 
voidaan ottaa yhteys tarvittaviin viranomaisiin. Hälytykseen liittyy aina bussin 
sijaintitieto. 

• Viestit varikolta 
Varikko voi lähettää viestejä kaikille busseille, tietylle linjalle tai tietylle yksilölle. 

• Jatkoyhteydet 
Kuljettaja voi pyytää jatkoyhteyksiä odottamaan, mikäli aikataulussa ei pysytä. 

 
Tietoliikenne hoidetaan pidemmillä etäsyyksillä GSM/GPRS-verkon, Mobitexin tai Tetran 
kautta. Lyhemmillä etäisyyksillä voidaan käyttää WLANia, silmukoita, Bluetoothia sekä 
yksityistä radioverkkoa – PRN:ää. Lyhyen kantaman tietoliikennettä käytetään esimerkiksi 
sovellusten päivittämiseen ja liikennetietojen välittämiseen. Lyhyen kantaman verkko 
voidaan rakentaa esimerkiksi pysäkeille tai varikolle. 
 
AIC voi ohjata myös linja-auton useita näyttökilpiä, sekä sisä- että ulkopuolisia. Linjakilpien 
ohjausmoduuli tukee suoraan yleisimpien kilpivalmistajien tuotteita. Kilpiin voidaan syöttää 
esimerkiksi seuraavanlaista tietoa: 
 
• Reitti-informaatio, seuraava pysäkki, määränpää 
• Vapaamuotoisia tiedotteita sisänäytöissä, esimerkiksi ’Viivästyminen tietyön vuoksi’ 
• Tiedotteita ulkonäytöissä, esimerkiksi ’Bussi ei käytössä’ 
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Kuva  25. Linjakilpien ja sisänäyttöjen ohjaus voidaan järjestää AIC:n kautta. /24/ 

 
Liikennevaloetuudet toimivat periaatteessa samoin, kuin aiemmin esitellyissä kotimaisissa  
liikennejärjestelmissä. Valoja lähestyessään bussi voi lähettää pyynnön vihreästä. Mikäli 
samaan risteykseen tulee linjoja eri suunnista, voidaan pyyntöjä priorisoida seuraavia 
tietoja vertaamalla: 
 
• Bussin asema suhteessa aikatauluun 
• Kyydissä oleva matkustajamäärä 
 
Ensimmäisessä tapauksessa linja, joka on eniten jäljessä aikataulustaan, saa 
liikennevaloetuuden. Mikäli linjat ovat samassa suhteessa jäljessä aikataulustaan, voidaan 
kyydissä olevaa matkustajamäärää käyttää päätöksen teon perustana. 
 
Pyyntö voidaan välittää suoraan liikennevalojen ohjauskojeelle, tai lähettää viestiverkon 
kautta edelleenvälitettäväksi liikennejärjestelmille.  

 
Kuva  26. ITS4mobility-järjestelmään voidaan sisällyttää liikennevaloetuudet. /24/ 
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4. Ajonopastusjärjestelmä 

Alla olevassa kaaviossa on esitetty tiedonkulku linja-auton ulko- ja sisäpuolella. Kaavio on 
laadittu siten, että sen esittämä järjestelmä täyttää selvityksen alussa esitetyt vaatimukset.  
 

APC
•Matkustajamäärä

Rahastus
•Maksaneet matkustajat

CAN
•Ajonopeus
•Kiihtyvyys
•Kulutus
•Tekninen tiedotus
•Matkanmittaus

GPS
•Sijainti
•Aika Ajoneuvotietokone

Keskuslaitteisto
ja

varikko

Kuljettaja Matkustaja
pysäkillä

Matkustaja
kyydissä

Kuljettajalaite
•Aikataulun seuranta
•Ajonopastus
•Tiedotukset

GPRS tai PRN
•Aikataulun seuranta
•Matkustajamäärä
•Rahastustieto
•Tekninen tiedotus
•Liikennevaloetuudet
keskuksen kautta tai
suoraan
•Hätäilmoitus

Liikennevalot

Näyttöpääte
•Odotusaika
•Tiedotukset

Näyttöpääte
•Sijaintitieto
•Tiedotukset

Liikennejärjestelmät

Ajo-opastin
•ks. erillinen kaavio

Linja-auto

 

Kuva  27. Ajonopastuslaitteiston järjestelmäkaavio. Fyysisesti linja-auton sisällä sijaitsevat osatekijät 
on rajattu vihreällä värillä. Ajo-opastimen toiminnasta on oma kaavio kuvassa 30. 

 
Ajoneuvotietokone saa tietoa seuraavilta laitteilta: 

4.1. Satelliittipaikannus / GPS 

Sijainninmääritys voidaan hoitaa satelliittipaikannuksella. Kaikki luvussa 3. esitellyt 
informaatiojärjestelmät tukevat suoraan tai lisäoptiona GPS-järjestelmää. GPS on riittävän 
tarkka ja laitteiston hankkimiskustannusten jälkeen käytännössä ilmainen. Koska 
sovelluksessa sijainninmäärityksellä ei pyritä opastamaan kuljettajaa itse 
ajamiseen/suunnistamiseen, järjestelmän katvealueet eivät häiritse käyttöä. 
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Ajoneuvotietokone käsittelee ja jakaa sijaintietoa seuraavasti: 
 
• Keskuslaitteisto 
Keskuslaitteisto saa tiedon linja-auton sijainnista suhteessa aikatauluun. Tällöin voidaan 
toteuttaa tarvittaessa liikennevalo-ohjaus joko pidentämällä vihreitä, lyhentämällä punaisia 
tai järjestämällä kokonaan erillinen vihreä linja-autoa varten. Liikennevalojen ohjaus on 
tietenkin mahdollista vain kaupungeissa, joissa on käytössä liikennejärjestelmä.  
 
• Varikko 
Varikko saa tiedon linja-auton sijainnista suhteessa aikatauluun. 
 

4.2. Ajoneuvoväylä / CAN 

Ajoneuvoväylä löytyy käytännössä kaikista uudemmista linja-autoista. Tuoreimmissa 
malleissa myös moottorinohjaus on hoidettu tiedonsiirtoväyliä hyväksikäyttäen. 
Väyläprotokollia on useita, joten kullekin tyypille joudutaan tekemään oma sovellus. Tosin 
FMS-standardi yleistyy koko ajan (esitelty kappaleessa 3.2.3). Lisäksi Volvon Babel Boxin 
kaltaiset sovittimet yleistynevät. Moottorien ohjausjärjestelmien kautta saadaan tietoa 
moottorin toiminnasta. Moottorien ohjaaminen (kaasupolkimen ohittaminen) on 
hankalampaa. Käytännössä siihen vaaditaan moottorinvalmistajan suostumus ja apua 
tiedon muodossa. /23/ 
 
Ajonopeus 
Ajonopeus voidaan lukea väylältä esimerkiksi ABS-sensoreilta. Vuoron lopuksi voidaan 
ajonopeushistoria lähettää varikolle. 
 
• Kiihtyvyys 
Vaikka ajoneuvoon ei välttämättä ole rakennettu kiihtyvyysmittareita, voidaan varsinkin 
pitkittäissuuntaiset kiihtyvyydet laskea helposti, koska nopeus ajan suhteen tunnetaan 
riittävällä tarkkuudella.  
 
• Kulutus 
Kulutustieto saadaan joko suoraan ajoneuvoväylältä tai sitten moottorinohjauksesta. 
Vuoron päätteeksi kulutushistoria voidaan lähettää varikolle. Kulutustiedon lukemista 
haittaa valmistajien käyttämät osin epäyhteensopivat protokollat. Ongelma tullaan 
ratkaisemaan tulevaisuudessa. /28/ 
 
• Tekninen tiedotus 
Ajoneuvoväylästä saadaan myös mahdolliset vikatilanteet ja toimintahäiriöt lähetettyä 
suoraan varikolle. Tällöin voidaan varautua jo etukäteen mahdollisiin huolto- ja 
korjaustoimenpiteisiin.  
 
• Matkanmittaus  
Tarvittaessa voidaan GPS-järjestelmän katvealueilla paikata sijaintitietoa 
matkanmittauksella. Kuten ajonopeuskin, saadaan myös kuljettu matka helposti 
ajoneuvoväylältä. 
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4.3. Matkustajalaskenta / APC 

Automaattisella matkustajalaskennalla mahdollistetaan käyttäjämäärien seuraamisen 
lisäksi myös vertailu rahastustietojen kanssa. Toteutusvaihtoehtoja on useita, joskin kaikki 
ovat toimintaperiaatteeltaan samankaltaisia. Eri vaihtoehtoja on esitelty kappaleessa 3.8 
tarkemmin.  
 
Yhdistämällä matkustajalaskennan ja paikannusjärjestelmän tiedot, voidaan koota 
pidemmän aikavälin pysäkkikohtainen matkustajatilasto. Tilastoa tarkastelemalla voidaan 
esimerkiksi selvittää kannattamattomia pysäkkejä. Suora tuki pysäkkikohtaiselle 
matkustajalaskennalle on Dilaxilla, muihin järjestelmiin se voidaan helposti ohjelmallisesti 
lisätä. 

4.4. Rahastuslaitteisto 

Myös rahastuslaitteisto on yhteydessä ajoneuvotietokoneeseen. Vuoron päätteeksi 
voidaan lähettää sekä rahastus- että todelliset käyttäjätiedot varikolle analysoitaviksi. 
Käytännössä tällöin voidaan seurata maksaneiden ja maksutta menneiden suhdetta. Mikäli 
rahastus- ja käyttäjätietoja verrataan jo itse ajoneuvotietokoneessa, voidaan helposti 
paikantaa sijainnit, joissa ero syntyy. Tällöin voidaan esimerkiksi lipunmyynnin valvontaa 
sekä matkalippujen tarkastusta kohdentaa helposti ja puuttua virhekäytöksiin. Itse 
rahastuslaite voi olla myös integroituna ajoneuvotietokoneeseen, kuten esimerkiksi 
Buscomin TRM200-mallissa. 
 

4.5. Kuljettajalaite 

Kuljettajalaite esittää kuljettajalle sijainnin suhteessa aikatauluun, mahdolliset vikakoodit, 
viestit varikolta jne. Lisäksi kuljettajan on mahdollista lähettää tietoa esimerkiksi 
liikennetilanteesta, kolareista, ruuhkista tms. varikolle. Hätätilanteita kuten sairaskohtausta 
tai ryöstöä varten voidaan kuljettajalaitteeseen ohjelmoida erillinen hälytyspainike. 
Kuljettajalaite toimii siis kaksisuuntaisesti.  
 
Käytännössä kaikissa ajoneuvotietokoneissa on jonkinasteinen käyttöliittymä kuljettajalle. 
Tyypillisesti tämä tarkoittaa kuljettajan näköpiiriin sijoitettua näyttöä ja näppäimistöä. 
Näppäimistä voi olla toteutettuna itse näyttöön kosketusnäppäimistönä tai olla erillinen, 
kiinteä näppäimistö. Itse ajoneuvotietokone voi sijaita fyysisesti eri paikassa (esimerkiksi 
Aplicom F-sarja), tai olla integroituna käyttöliittymään (esimerkiksi Buscom TRM-200). 
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Kuva  28. Helmi-liikennejärjestelmässä busseissa käytetyt ajoneuvotietokone C90 näppäimistöineen 
ovat vasemmalla ja näyttölaite oikealla kuljettajan näköpiirissä. /5/ 

4.6. Matkustajapääte linja-autossa 

Matkustajia varten busseihin asennetaan erillinen näyttötaulu, josta he voivat seurata 
matkan etenemistä. Tällaiset ratkaisut ovat jo hyvin yleisiä ja laajalle levinneitä. Näyttöön 
voidaan sijainti- ja pysäkkitiedon lisäksi välittää esimerkiksi tiedotteita. 
Matkustajapäätteiden ja linjakilpien ohjaus onnistuu ajoneuvotietokoneen kautta.  
 

 
Kuva  29. HELMI-liikennejärjestelmässä bussin sisänäyttö kertoo matkustajalle seuraavan pysäkin 
nimen. /5/ 

4.7. Ajo-opastin 

Tässä yhteydessä kiihtyvyydellä tarkoitetaan vain eteen- tai taaksepäin suuntautunutta 
kiihtyvyyskomponenttia, ts. ei sivuttaiskiihtyvyyttä. 
 
Kaupunkiajossa linja-auto kiihdyttää noin 35% matka-ajasta. Tuona aikana syntyy 
kuitenkin noin 70% polttoaineenkulutuksesta ja 60 – 80% päästöistä. Tasanopeus ja 
jarrutus ovat noin 25 – 30% matka-ajasta, vastaten kuitenkin vain 5 – 10% 
polttoaineenkulutuksesta ja päästöistä. /26/ 
 
Ajoneuvon toimintaan liikenteessä vaikuttaa periaatteessa kolme eri osatekijää /26/: 
1. Ajoneuvon ominaisuudet (teho, paino, moottorin ja vaihteiston tyyppi jne.) 
2. Liikennetilanne (ruuhka, vapaa tie, matkustajat jne.) 
3. Kuljettaja (ajotapa) 
 
Ajoneuvon pitkittäissuuntaista kiihtyvyyttä kannattaa yrittää rajoittaa useasta eri syystä. 
Liiallinen kiihdyttäminen rasittaa kalustoa enemmän lyhentäen käyttöikää, heikentää 
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matkustusmukavuutta sekä kuluttaa enemmän polttoainetta, eikä välttämättä ole yhtään 
nopeampi tapa edetä liikenteessä. Edellä mainittu pätee myös hidastuvuudesta 
puhuttaessa.  
 
Myös erot kuljettajien ajotavoissa ovat suuret. Hyvä ja motivoitunut kuljettaja voi ajaa 
turvallisemmin, pienemmällä kulutuksella ja päästöillä sekä kalustoa vähemmän rasittaen 
kuin motivoitumaton kuljettaja. Teoreettisesti suurimmat ’väärinkäytön’ mahdollisuudet 
ovat, kun linja-autoa ajetaan kevyessä liikenteessä pienellä kuormalla. Tällöin kuljettajan 
ajotavan merkitys korostuu, kun käytettävissä on tehoreserviä. Tapaus toteutuu sekä lähi- 
että kaukoliikenteessä. Tehokkain keino motivoida kuljettajaa on koulutuksen lisäksi 
palkitseminen. 
 
Tätä tarkoitusta varten kehitetään erillinen ajo-opastin, joka käytännössä valvoo ja opastaa 
kuljettajaa kiihdyttämään ja jarruttamaan oikein. Ajo-opastimeen liitetään 
kuljettajakohtainen loki, johon suoritukset kirjataan. Loki välitetään ajoneuvotietokoneen 
kautta varikolle aina vuoron päättyessä. 
 
Ajo-opastin vaikuttaa ainakin alla mainituilla osa-alueilla 
• Voimansiirron, jarrujen ja moottorin käyttöikä 
• Matkustusmukavuus 
• Polttoaineenkulutus 
 
Periaatteessa tässä esitelty toiminta-ajatus on sovellettavissa myös joukkoliikenteen 
ulkopuolelle, rahtiliikenteeseen.   

4.7.1. Toiminta 

Riippuen valitusta raja-arvojen määrittelytavasta, ajo-opastin tarvitsee erilaista tietoa. Ajo-
opastimen periaatteellinen toimintakaavio on esitetty alla olevassa kuvassa 30.  
 
Ajoneuvon parametrit voidaan syöttää ajo-opastimeen etukäteen. Tällaisia ovat 
esimerkiksi moottorin ja vaihteiston tiedot. Alustaväylästä saadaan kiihtyvyystieto. 
Periaatteessa ajoa voisi optimoida ottamalla huomioon myös kuljettajakohtainen 
kulutustieto sekä loki. Huomattavaa on kuitenkin, että polttoaineen kulutus ei ole ainoa 
osa-alue, jolla saadaan parannusta käyttämällä ajo-opastinta.  
 
Mikäli ajo-opastin asennetaan kalustoon, jossa kiihtyvyystietoa ei saada väylästä, voidaan 
käyttää erillistä kiihtyvyysanturia. Muita vaihtoehtoja ovat tarkkuusmatkamittarin, 
nopeuspiirturin ja GPS:n tuottaman tiedon käyttö reaaliaikaista kiihtyvyyttä laskettaessa.  
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Alustaväylä CAN
•Kiihtyvyys
•Nopeus
•Kulutus

Ajo-opastin

Parametrit
•Moottori
•Vaihteisto
•(Kuorma)

Sijainti
•Sijaintitieto suhteessa 
aikatauluun
•Nopeus

Kuljettajalaite
•Merkkivalot rajaa 
lähestyttäessä
•Signaali rajan 
ylityksestä
•Ohitusmahdollisuus

Kiihtyvyysanturi
•Mikäli tietoa ei
muuten saada

Loki
•Aktivoitumishistoria
•Pistejärjestelmä

Merkkivalot
•LED-indikaattori
•Äänimerkki ylityksestä

Kiihtyvyysraja

Ajoneuvotietokone

 
Kuva  30. Ajo-opastinjärjestelmän periaatekaavio. 

 

Automaattivaihteistojen toiminta on yleensä optimoitu niin, että kiihtyvyys saadaan 
aikaiseksi mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella. Tämä on tietenkin kiinni moottorin ja 
vaihteiston ominaisuuksista. Kuljettajan vaikutusmahdollisuudet liittyvätkin lähinnä kaasun 
käyttöön. Varsinkin paikallisliikenteessä käytössä olevat linja-autot on varustettu 
automaattivaihteistoilla. Esimerkiksi Helsingin kaupungin liikennelaitoksen HKL:n kaikki yli 
neljäsataa bussia ovat automaattivaihteisia. Automaattivaihteisia busseja ajetaan 
automaatteina, toisinsanoen kuljettaja vaikuttaa vaihteiston toimintaan vain kaasupolkimen 
asennon kautta. /26/ 
 
Manuaalivaihteistolla on periaatteessa mahdollista saavuttaa sama kiihtyvyys eri vaihteilla. 
Tällöin moottori toimii kuitenkin eri hyötysuhteilla. Ajo-opastimeen voidaan liittää tietoa 
käytössä olevan moottorin ominaiskulutuksista sekä käytetystä vaihteesta, kierrosluvusta 
ja kuormituksesta. Tietojen perusteella ajo-opastimeen voidaan ohjelmoida esimerkiksi 
erillinen merkkivalo vaihtamiselle. 

4.7.2. Kuljettajan opastus 

Kuljettajalaitteeseen asennetaan selkeä merkkivaloilla toteutettu opastin. Opastin voidaan 
toteuttaa joko ’virtuaalisesti’ käyttämällä hyväksi ajoneuvotietokoneen näyttöä, tai 
varustamalla auto erillisellä näytöllä. Sallittujen rajojen ylittyessä antaa laite äänimerkin ja 
ylitys kirjataan lokiin, mikäli sen kesto ylittää ennalta määritellyn rajan. Ajan myötä 
kuljettaja oppii järjestelmän toiminta-alueen ja tottuu kiihdyttämään suoraan raja-arvoja 
lähestyen, mutta niiden ylittymistä varoen.  
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KiihdytysJarrutus

KiihdytysJarrutus

KiihdytysJarrutus

Vakionopeus

Kiihdytys

Kiihdytys yli rajan

 
Kuva  31. Ajo-opastimen toiminta kiihdytettäessä. 

 
Ylimmässä tapauksessa ajetaan vakionopeudella, jonka merkkinä opastimessa palaa vain 
keskimmäinen merkkivalo. Ajoneuvoa kiihdytettäessä merkkivalot kertovat kuljettajalle 
kuinka lähellä rajaa sen hetkinen kiihtyvyys on. Merkkivaloissa on selvyyden lisäämiseksi 
myös värikoodaus. Mikäli kiihdytys ylittää raja-arvon, ajo-opastin antaa merkkiäänen ja 
kirjaa ylityksen lokiin. Merkkiääni voi olla yksittäinen piippaus tai koko ylityksen keston ajan 
jatkuva ääni. 
 

KiihdytysJarrutus

KiihdytysJarrutus

KiihdytysJarrutus

Vakionopeus

Jarrutus

Jarrutus yli rajan

 
Kuva  32. Ajo-opastimen toiminta jarrutettaessa . 

 
Jarrutettaessa toiminta on periaatteessa samanlainen edellä kuvatun kiihdytyksen kanssa. 
Turvallisuussyistä on järkevää jättää äänimerkki jarrutuksen yhteydestä pois. Tarkoitushan 
ei ole saada kuljettajaa epäröimään jarrutustilanteissa. 

4.7.3. Raja-arvojen määrittely 

Kiihtyvyys- ja hidastuvuusrajan määrittelyyn on useita eri vaihtoehtoja, sekä niiden 
kombinaatioita. Kuten aiemmin todettiin, periaatteessa suurimmat ylilyönnit ovat 
mahdollisia kun liikenne on vähäistä ja matkustajamäärät pieniä, esimerkiksi myöhäiseen 
ajankohtaan ajettavilla paikallisliikenteen linjoilla. Tällöin turhautunut ja motivoitumaton 
kuljettaja voi ’piiskata’ ajoneuvoaan. 
 
Rajan määrittelyssä voidaan ottaa huomioon sijaintitieto suhteessa aikatauluun. Tällöin 
myöhässä olevalle ajoneuvolle voidaan sallia suuremmat kiihtyvyydet kuin normaalisti. 
Samalla periaatteella voidaan toimia myös linjan ollessa edellä aikataulustaan. Silloin 
sallittuja rajoja voidaan tiukentaa. Sijainnin seurannassa on toki sovellettava sopivia 
toleransseja, joiden ylityttyä vasta muokataan itse sallittuja kiihtyvyysrajoja. 
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Eri vaihtoehtoja kiihtyvyysrajojen määrittelylle ovat: 
 
Reittikohtainen 
• verrataan sallittuja kiihtyvyyksiä optimi-ajoon, joka voidaan tehdä erikseen 
• sijainnin mukaan muuttuva raja 
• joka reitillä oma raja-arvotiedosto 
• sijaintitieto ajoneuvotietokoneesta 
 
Ajoneuvokohtainen 
• raja määräytyy ajoneuvon suorituskyvyn mukaan 
• kiinteä raja 
• suhteellinen raja – raja muuttuu suhteessa nopeuteen 
 
Yleinen  
• kaikilla samat raja-arvot käytössä reitistä ja ajoneuvosta riippumatta 
• kiinteä raja 

KiihtyvyysrajaAjoneuvokohtainen raja

Yleinen raja

Reittikohtainen raja

Sijainti suhteessa 
aikatauluun,

(nopeus)

Ajoneuvotietokone

 
Kuva  33. Eri vaihtoehtoja kiihtyvyysrajojen määrittelyyn. Sijainnin suhde aikatauluun voidaan ottaa 
huomioon sopivalla toleranssilla riippumatta valitusta perusmenettelystä. 

 
Esitellyistä vaihtoehdoista yleisen rajan käyttö on kaikkein yksinkertaisinta. Järkevin 
vaihtoehto on kuitenkin käyttää ajoneuvokohtaista suhteellista rajaa. Tarkasteltaessa 
kuvassa 34. esitettyä tyypillistä kaupunkilinja-auton kiihdytyskapasiteettia nopeuden 
funktiona, voidaan luonnollisesti havaita kiihtyvyyden raju lasku nopeuden kasvaessa. 
(Esimerkissä käytetty bussi on Belgiassa käytössä oleva taajamalinja-auto Van Hool A600, 
160 kW DAF diesel-moottorilla, Euro 2-päästöluokka). 
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Kuva  34. Kaupunkibussien maksimikiihtyvyydet nopeuden funktiona. Diesel-moottoria edusti 
160kW:n DAF. /26/ 

 
Ajoneuvokohtainen suhteellinen raja saadaan tulkitsemalla linja-auton testattua tai 
laskennallista maksimikiihtyvyyttä. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi moottorikohtaista 
ominaiskulutuskäyrästöä. 
 
Kiihtyvyysrajojen määrittely ei ole yksinkertainen prosessi. Eri menetelmiä ja niiden 
pohjalta saatuja arvoja kokeilemalla voidaan valita järkevin laskentatapa ja arvot. 
Lähtökohtaisesti järkevintä on aloittaa kokeilut käyttäen yksinkertaisinta menettelyä - 
yleistä rajaa.  
 
Hidastuvuusrajan määrittely sen sijaan on yksinkertaisempaa. Rajana voidaan pitää kovaa 
jarrutusta vastaavaa lukuarvoa. Oikeiden raja-arvojen – sekä kiihtyvyydelle että 
hidastuvuudelle - määrittely vaatii paljon käytännön testejä ja kokeita. 

4.7.4. Pistejärjestelmä 

Kuljettajien motivoimiseksi ja palkitsemiseksi voidaan rakentaa pistejärjestelmä. Voidaan 
olettaa, että kuljettajien suorituskyky jakautuu ns. Gaussin käyrän mukaan.  
 
Kuljettajan suoritusta (aktivoitumishistoria) voidaan verrata esimerkiksi: 
• Henkilökohtaiseen historiaan 
• Autokohtaiseen historiaan 
• Reittikohtaiseen historiaan 
 
sekä näiden yhdistelmiin. Vertailutietoihin voidaan sisällyttää myös ajankohta- sekä 
reittitiedot. Pistejärjestelmää rakennettaessa tulee huomioida, että ajaminen optimaalisesti 
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on helpompaa vähäisessä liikenteessä kuin ruuhka-aikoina, jolloin liikennevirta toimii osin 
rajoittavana ja myös (kiihtyvyyksiä) vaativana tekijänä. Tutkittavana aikavälinä voidaan 
pitää työvuoroa, -jaksoa, viikkoa tai kuukautta.  
 

4.7.5. Vaihtoehtoinen lähestyminen 

Ajo-opastimen toiminnalle esitetyt vaatimukset: 
 
• Voimansiirron, jarrujen ja moottorin käyttöikä 
• Matkustusmukavuus 
• Polttoaineenkulutus 
 
voidaan täyttää myös lähestymällä ongelmaa suoraan polttoaineenkulutuksen seurannan 
kautta. FMS-standardin mukaan väylältä saadaan kulutustieto. Ajo-opastin toimisi jarrujen 
suhteen esitellyllä tavalla, mutta kiihtyvyyden sijaan tarkkailtaisiin reaaliaikaista 
polttoaineenkulutusta. Tällöin itse opastimen toimintalogiikka täytyy suunnitella uudelleen, 
koska kuljettajan reaaliaikainen opastaminen hankaloituu verrattuna pelkän 
kiihtyvyystiedon seuraamiseen.  
 
Kulutustietoa verrataan esimerkiksi saman ajoneuvon historiaan. Historiaan vertaamista 
toisaalta haittaa vaihtuvat olosuhteet ja liikennetilanteet. 
 
Kuljettajan suorituksen lisäksi muita muuttujia polttoaineenkulutuksen suhteen ovat 
ajettava reitti, keliolosuhteet, ajankohta (kyydittävät ja liikennetilanne) sekä itse ajoneuvo.  
 
Periaatteessa edelläluetelluista muuttujista voidaan kerätä pidemällä aikavälillä 
polttoaineenkulutustaulukko, johon kunkin kuljettajan suoritusta verrataan.  
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5. Johtopäätökset ja ehdotukset 

Kuten usein on havaittu, helpointa ja kustannustehokkainta on käyttää valmiita laitteita ja 
järjestelmiä mikäli mahdollista.  Ajonopastusjärjestelmä on toteutettavissa useilla eri tässä 
selvityksessä esitellyillä osakomponenteilla. Hardware-puolen kehitystä ei käytännössä 
tarvita, ainakaan siinä määrin kuin projektin alkaessa otaksuttiin. 
 
Ajonopastusjärjestelmän vaatimuksina esitetyt matkustajainformaatiojärjestelmä, 
liikennevaloetuudet, reaaliaikainen aikataulunseuranta, tekninen tiedottaminen, 
kaksisuuntainen viestijärjestelmä sekä automaattinen matkustajalaskenta ovat kaikki 
saatavilla olevia järjestelmiä. Itse ajo-opastin vaatii lähinnä ohjelmointi- ja testaustyötä, 
sekä tietenkin toimivan kehyksen. Toimintamallia suunniteltaessa kannattaa tutustua 
esimerkiksi Cummins RoadRelay 4-laitteen tuottamaan kuljettajakohtaiseen 
ajotavanseurantaraporttiin. 
 
Pisimmällä laitteiston kehityksessä on Buscom Oy, jonka TRM200-malli ja Palette-
järjestelmä mahdollistavat käytännössä kaikki vaaditut ominaisuudet. Kehitystyötä on 
tehtävä ohjelmistopuolella. Huonona puolena voidaan pitää paikallisiin liikennejärjestelmiin 
integroitumiseen vaadittavan radiomodeemin puutetta varustevalikoimasta. Kaikki linja-
autoon tarvittava tietotekniikka - rahastus mukaan lukien - saadaan liittämällä Buscomin 
tuotteisiin esimerkiksi saksalaisen Iriksen valmistama matkustajalaskentajärjestelmä 
IRMA.  
 
Kerättyjen tietojen valossa ei ole järkevää kehittää omaa ajon-opastuslaitteistoa, vaan 
aloittaa yhteistyö jonkin alan erikoisosaajan kanssa, joita Suomestakin löytyy useita. 
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