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Liikenneturvallisuus lisääntyy, kun autot välittävät tietoa 
reaaliajassa 

Uuden projektin tavoitteena on ehkäistä liikenneonnettomuuksia toimittamalla 
ajoneuvoille ajantasaisia tietoja 5G-verkossa. Myös autot itse osallistuvat tietojen 
keräämiseen ja välittämiseen. 

Syyskuussa käynnistynyt kansainvälinen 5G-SAFE-PLUS-projekti tähtää 
liikenneturvallisuuden parantamiseen. Apuna käytetään ajoneuvojen omaa teknologiaa, 
jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi vallitsevista keliolosuhteista ja 
liikenteessä tapahtuneista onnettomuuksista.  

Nykyaikaisten autojen kyydissä on jo paljon laitteistoa, joilla voidaan kerätä tietoa 
esimerkiksi tien liukkaudesta, kovasta tuulesta tai rankasta sateesta. Autojen tiedon 
laajamittaista keräämistä ja palveluiden jakamista on jarruttanut riittämätön 
tiedonsiirtokapasiteetti. 5G-verkon odotetaan tuovan tähän ongelmaan ratkaisun. 

"Ajoneuvot yhdistetään toisiinsa, tienvarsien infrastruktuuriin ja pilvipohjaisiin palveluihin aina 
optimaalisella viestintämenetelmällä", tiivistää hankkeen tavoitteen koordinaattori Pekka 
Eloranta. 

Projektissa kehitetään palveluympäristö, jossa henkilöautojen ja autonomisten ajoneuvojen 
keräämät havainnot säästä ja liikenteestä pystytään hyödyntämään erilaisissa ajoneuvoille 
suunnatuissa palveluissa. “Palvelut liittyvät erityisesti liikennesäähän ja -turvallisuuteen, 
unohtamatta tienpitäjää”, kertoo tohtori Timo Sukuvaara Ilmatieteen laitokselta.   

Erilaiset kommunikaatiokanavia pyritään hyödyntämään siten, että erityisesti varoitukset 
saadaan välitettyä aina nopeinta käytettävissä olevaa reittiä, viestinnän turvallisuutta 
unohtamatta. ”Tietoturvallisuus on keskeisessä asemassa verkkopalveluissa, ja käyttäjien 
yksityisyys huomioidaan suunnittelussa”, sanoo hankkeen Suomen konsortiota johtava 
tohtori Tiia Ojanperä VTT:ltä. 

Laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa kokonaisvaltaisen palveluratkaisun 

Projektissa on mukana laaja osaajien verkosto. Sitowise koordinoi hanketta, 
ympäristötekniikan asiantuntijana. Suomen osuutta hankkeessa johtaa VTT, joka on myös 
yhdessä Unikien kanssa hankkeen keskeinen autonomisen ajamisen kehittäjä. Ilmatieteen 
laitos edustaa meteorologista tutkimusta ja viranomaispalveluita, Destia taas tienpitäjää. 
Vaisala ja Teconer ovat tiesäähavaintolaitteistojen valmistajia, Infotripla taas tiesää- ja 
liikennepalveluiden tarjoaja. Wedge Networks Kanadasta edustaa hankkeessa 
tietoturvaratkaisuja, Beia Consulting Romaniasta on toteuttamassa liiketoiminnan ja 
markkinapotentiaalin analysointia.  

“Laaja ja poikkitieteellinen projektikonsortio mahdollistaa kokonaisvaltaisen palveluratkaisun, 
joka on samalla yhteensopiva älyliikenteen keskeisten teknologioiden ja menetelmien 
kanssa”, sanoo Pekka Eloranta.  

Projektissa kehitettyjä ratkaisuja testataan hankkeen partnereiden hallinnoimissa 
testiympäristöissä, ainakin Suomessa ja Kanadassa. Ilmatieteen laitoksen tiesääpalveluiden 
ja älyliikenteen Sodankylässä on yksi keskeisimmistä testiympäristöistä. 



Kolmivuotinen hanke on juuri alkanut kansainvälisellä tasolla, ensimmäisiä tuloksia saadaan 
tulevan talven aikana. Hankkeen kansainvälisyys todennäköisesti kasvaa, sillä kiinnostuneita 
mukaanlähtijöitä on ilmoittautunut ympäri Eurooppaa.  
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Autonomous vehicles provide information to improve safety 
services they consume 

New project aims at preventing traffic accidents by delivering 5G-enabled time-critical 
road safety services to vehicles. Accurate road weather, safety and maintenance 
information plays a key role together with information about accidents. 

Starting in September 2020, International 5G-SAFE-PLUS project aims to provide a new 
level of safety in traffic with state-of-the-art communication and driving systems. 

Data collected by instrumentation onboard modern vehicles enables various advanced 
services, which benefit meteorological forecasting as well as optimizing the maintenance of 
the roads. On the other hand, similar services may be utilized by automated vehicles to 
enhance safety, especially, in challenging weather or road conditions.  

At the same time, automated vehicles can provide an entirely new set of monitoring data for 
enhanced service quality. So far, the adoption of such services has suffered from insufficient 
communication media. 5G network is expected to offer the first scalable solution for this.  

http://5gsafeplus.fmi.fi/


“Vehicles will be connected to each other, the roadside infrastructure, and the cloud-based 
services always through the most optimal means of communications,” summarises project 
coordinator Pekka Eloranta. 

For supporting the strict real-time requirements of the envisioned services and ensuring 
scalability, the solution includes means for detecting local information, for example fog, and 
combining information from different sources. Services will be validated in pilot constructions 
hosted by the partners.  

“Services are focusing especially on road weather and safety, not forgetting road 
maintenance,” explains Dr Timo Sukuvaara from Finnish Meteorological Institute. 

Parallel communication methodologies are exploited, in order to ensure instant delivery of 
safety warnings, not forgetting cybersecurity. “Information security and privacy play key roles 
as well and they will be considered in the project,” says national coordinator in Finland, Dr 
Tiia Ojanperä. 

Wide co-operation leads to high level services 

The project consortium consists of a wide variety of organizations. Sitowise coordinates the 
project with its strong background on traffic environment design. VTT is leading the Finnish 
part of the project, towards Business Finland. VTT and Unikie are working with autonomous 
driving development. Finnish Meteorological Institute represents meteorological science and 
authority, while Destia focuses on the road maintenance perspective.  

Vaisala and Teconer are manufacturing equipment for road weather monitoring, Infotripla 
providing online traffic and road weather services. Wedge networks from Canada represent 
the high expertise in security and privacy in cooperative systems. Beia Consulting from 
Romania targets for the analysis and evaluation of the business and market potential. New 
partners with high level expertise will also join the project soon. 
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Pekka Eloranta, leading consultant, Sitowise Oy, tel. +358 40 5050 1818, 
pekka.eloranta@sitowise.com 

Dr. Tiia Ojanperä, research team leader, project manager, VTT Technical Research Centre 
of Finland Ltd., tel. +358 40 758 3526, tiia.ojanpera@vtt.fi 
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