
LUONNOS KOMMENTEILLE

LIITE 1: Vaatimukset
Tarjottavien ajoneuvojen ominaisuudet ja muut vaatimukset (0-10 pistettä)

Numero
kyllä ei

x 1.1 Vähintään kolme (3) automaattisilla toiminnoilla varustettua ajoneuvoa, joita käytetään tietyllä
tieverkolla yleisillä teillä muun liikenteen seassa ja toimimassa ensimmäisen/viimeisen kilometrin
matkoilla. Ajoneuvojen tulee olla ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja
energiatehokkuusvaatimuksista lain (740/2021) mukaisia. Ensisijaisesti pilottiin haetaan sähkökäyttöisiä
ajoneuvoja.

x
1.2 Kaikkia esitettyjä ja noudatettuja vaatimuksia/ominaisuuksia voidaan käyttää avoimilla teillä

automatisoidussa tilassa.

x
1.3 Jatkuva toimintamatka ilman välillä tapahtuvaa latausta vähintään 60 km käyttölämpötiloissa (-10 - +35

˚C). Ajoneuvon sisälämpötila matkustajien osalta 20 celsiusta (+/-3 celsiusta).
x 1.4 Laturi ja tarvittavat lisävarusteet latausta varten käyttölämpötiloissa (-10 +35 ˚C).
x 1.5 Ajoneuvossa vähintään neljän henkilön kapasiteetti.
x 1.6 Istuimet ja turvavyöt kaikille henkilölle/matkustajalle.
x 1.7 Palveluntuottaja ilmoittaa missä lämpötiloissa operointi voidaan suorittaa.
x 1.8 Automaattitilassa vähintään 18 km/h nopeus.
x 1.9 Toiminta myös vaihtuvissa sääolosuhteissa (esim. lumi, räntä, sumu, lika jne.).

x
1.10 Turvavarusteet (palosammutin, ensiapupakkaus, vasara ikkunoiden rikkomiseen, ovien manuaalinen

avaaminen, hätäpysäytyspainike, varoituskolmio, kuljettajalle huomioliivi).
x 1.11 Matkustajille etäyhteys etäohjauskeskukseen (ääni/video).
x 1.12 Ajoneuvon tulee olla kaikille saavutettava, fyysisesti ja informatiivisesti

x

2.1 Voidaan liikennöidä kiinteillä reiteillä pysähtyen reitin jokaisella pysäkillä (metrotila). Edellytys
ajoneuvojen integroimiseen reittioppaaseen ja informaatiojärjestelmään on se, että ajoneuvoilla on
etukäteen määritelty reitti ja aikataulu. Nämä sovitaan yhdessä Nyssen/tilaajan kanssa hyvissä ajoin.

x 2.2 Pystyy toimimaan automaattisesti ja turvallisesti liikennesääntöjen mukaisesti.

x

2.3 Yhteenveto ajotilastotiedoista ja lupa niiden julkiseen levittämiseen. Palveluntuottajan on myös
seurattava manuaalisen ja automaattisen ajosuoritteen määrää, mukaan lukien mahdolliset manuaaliset
toimenpiteet, jotka suoritetaan sekä etä- että ajoneuvon kuljettajan toimesta (ajoneuvon haltuunotto).
Nämä tiedot jaetaan tilaajan kanssa ja tilaajalla on lupa jakaa tietoja eteenpäin. Kerättävät tiedot:
Energiankulutus, ajettu matka, kuljettajan toimenpiteet (määrä ja syy), toimenpiteiden sijainti,
ajoneuvon hätäpysäytykset, kuljettajan hätäpysäytykset, hätäpysäytysten syyt. Katso tarkemmin kohta 5.

x 2.4 Käyttäjätilastot jokaisesta ajoneuvosta ja jokaisesta tehdystä reitistä.

x
2.5 Lupa lisätä antureita ja levittää tietoja julkisesti esim. ympäristön olosuhteisiin liittyviä tilastoja:

lämpötila, kosteus, melu.

x

2.6 Palveluntuottajan tulee integroida ajoneuvot Nyssen informaatiojärjestelmään, jotta ajoneuvojen
kulkutiedot ovat vietävissä matkustajapalveluihin. Ajoneuvon on tuotettava informaatiojärjestelmän
käyttöön rajapinnan kautta 1 sekunnin välein päivittyvää paikkatietoa sisältäen ajoneuvon tunnisteen,
aikaleiman, ajettavan lähdön sekä lähtökierron tiedon. Käytettävät tunnisteet sovitaan yhdessä Nyssen
kanssa. Palveluntuottaja voi myös asentaa ajoneuvoihin Nysse-liikenteessä käytetyt tai vastaavilla
ominaisuuksilla varustetut rahastuslaitteet, jotka asianmukaisesti käytettynä kykenevät tuottamaan
infojärjestelmät vaatimat tiedot.

x

2.7 Palveluntuottaja vastaa siitä, että poikkeamat lähdöissä raportoidaan Nyssen omien kanavien
kautta(https://twitter.com/nysseinfo), jos Nysse/tilaaja tarjoaa tämän mahdollisuuden. Palveluntuottaja
ilmoi aa laajalle myös kaikista poikkeamista suunnitellussa liikennöin aikataulussa.

x
2.8 Tilaajan mahdollisuus valvoa ajoneuvoa etänä (nopeus, sijainti, manuaalinen/automaattinen tila,

hätätila).
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x
2.9 Vastuullisen turvakuljettajan on oltava ajoneuvon sisällä, mutta hänen tekemänsä toimenpiteet on

pidettävä mahdollisimman vähäisinä.

x
2.10 Kyky toimia automaattisesti liikenneympyröissä/kiertoliittymissä ilman turvakuljettajan vahvistusta tai

puuttumista asiaan.

x
2.11 Kyky toimia automaattisesti risteyksissä, joissa ei ole liikennevaloja (normaalit liikennesäännöt

risteyksissä) ilman turvakuljettajan vahvistusta tai puuttumista asiaan.

x
2.12 Etäohjauskeskuksessa olevan etäoperoijan on voitava ottaa ajoneuvo haltuun poikkeustilanteissa tai

turvakuljettajan niin pyytäessä. Ajoneuvoa on voitava käyttää itsenäisesti ja turvallisesti etäohjauksella
etäohjauskeskuksesta.

x
2.13 Pääsy ajoneuvon virtalähteeseen (12 V) tai USB-portteihin tilaajan lisäämien antureiden virran

syöttämiseksi.

x
2.14 Kyky käsitellä automaattisesti liikennevalojen ohjaamia risteyksiä. Alueella on tällä hetkellä ratikan

jokerivalo.

x
2.15 Kyky ohittaa esteet automaattisesti ja turvallisesti. Ajoneuvon on kyettävä jatkamaan reittiään

kiertämällä reittiä alkuperäisen reitin estävän kohteen ympäri.

x
2.16 Mahdollisuus pysähtyä pääteasematyyppiselle asemalle ennalta määrätyksi ajaksi tai ennalta määrättyyn

aikaan asti muu liikenne huomioiden. Ajoneuvo voi poistua automaattisesti pääteasemalta asetetun
aikataulun mukaisesti.

x
3.1 Asennus ja käyttöönotto kahteen eri sijaintiin:

Reitti 1: Hervantajärven ratikkapysäkiltä Makkarajärventietä Lintuhytin asuinalueelle. Reitin pituus on n.
1.2 km/suunta. Tätä reittiä ajetaan edestakaisin.

x
3.2 Reitti 2: Insinöörinkatu - Teekkarinkatu - Ahvenisjärventie – Opiskelijankatu. Reitin pituus on n. 3.5 km.

Tätä reittiä ajetaan myötäpäivään.

x

3.3
Avaimet käteen -ratkaisu vähintään 6 kuukauden ajaksi (vähintään 6 kuukautta liikennöintiä
matkustajien ollessa kyydissä) sisältäen, käyttöönoton, lisenssit, ylläpidon ja liikennöinnin matkustajien
ollessa kyydissä sekä muut tarvittavat toimenpiteet. Kuuden kuukauden kokeilu on aloitettava 8-9/2022
jatkuen vuoden 2023 alkupuolelle. Tarkemmasta ajankohdasta sovitaan erikseen.

x

3.4 Ajoneuvo on oltava linja-ajossa vähintään 6 tuntia arkipäivänä (5 päivänä viikossa) määritellyillä reiteillä.
Palveluntuottajan tulee ehdottaa tarjouksessaan palvelulle toiminta-aikaa klo 7–17 välillä, aamua ja
iltapäivää painottaen. Keskipäivän tunteina ajoneuvot voivat olla tauolla/latauksessa tms.
Palveluntuottaja ehdottaa aikataulut kullekin reitille. Liikennöinti järjestetään kiinteillä aikatauluilla ja
reiteillä. Aikataulun kattavuus vaikuttaa pisteytykseen.

x

3.5
Liikennejärjestelyjä ei tarvita ajoneuvon turvallisen ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi
käyttöönotetussa kohteessa. Palveluntuottaja voi pyytää tilaajaa/kaupunkia asentamaan
varoitusmerkkejä tai suorittamaan muita liikennejärjestelyjä, jos palveluntuottaja katsoo ne
tarpeellisiksi.Tilaaja vastaa pysäkkijärjestelyistä rei n varrella (luvat, la ja opasteet). Palveluntuo aja 
huolehtii GDPR-asetuksen toteutumisesta kameralaitteisiin liittyen esim. opastekyltein.

x
3.6 Traficomilta tarvitaan koenumerotodistus, jotta ajoneuvoa voidaan liikennöidä avoimilla teillä.

Palveluntuottaja vastaa tarvittavien lupien ja todistuksen hankkimisesta.

x
3.7 GDPR-periaatteet otetaan huomioon käytettäessä kameroita tai muita niihin liittyviä laitteita tai kun

toteutetaan toimenpiteitä, joissa käsitellään henkilötietoja. Jos ajoneuvoissa käytetään kameroita, pitää
ajoneuvoon lisätä tästä kertova kyltti.

x 4.1 Lupa kiinnittää informatiivisia tarroja ajoneuvon sisä- ja ulkopuolelle.

x
4.2 Tilaaja saa merkitä ajoneuvon esim. teipillä. Ajoneuvossa on oltava vähintään pakolliset EU- ja

projektilogot sekä Nysse-logo. Tilaaja toimittaa kuvamateriaalin näihin ja Palveluntuottaja vastaa niiden
tee ämisestä ja kiinni ämisestä (teipit tai magnee t).

x
4.3 Automaattiajoneuvoille perustetun bussilinjan numeron on oltava näkyvissä ulkona ajoneuvon etuosassa

joko näytöllä tai teipattuna.

x
4.4 Palvelutuottajan tulee huolehtia tilaajan saamista asiakaspalautteiden käsittelystä sähköpostilla 3vrk

kuluessa.

3. Asennukseen, käyttöönottoon ja
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x
4.5 Palveluntuottaja voi halutessaan tarjota näytön matkustajatietoja varten ajoneuvon sisälle. Tilaajalla on

pääsy näyttöön ja hän voi tuottaa siihen sisältöä.
x 5.1 Matkustajien määrä ajoneuvossa.
x 5.2 Pilotin aikana kuljetettujen henkilöiden määrä/automaattinen ajoneuvo

x

5.3 Vähintään lievään loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäärä. Jokaisen
onnettomuuden olosuhteista tulee myös kirjata mahdollisimman paljon tietoa. (Onnettomuus, joka
sattui tai sai alkunsa yleiselle liikenteelle avoimella tiellä tai kadulla; seurauksena yksi tai useampi henkilö
kuoli tai loukkaantui, ja ainakin yksi liikkuva ajoneuvo oli mukana.)

x

5.4 Muiden tienkäyttäjien (mukaan lukien pyöräilijät, kävelijät jne.) ja infrastruktuurin konfliktien
kokonaismäärä. Ristiriitaisten tienkäyttäjien luokkia olisi kehitettävä. (Ristiriita on kriittinen
liikennetilanne, jossa kaksi (tai useampi) tienkäyttäjää lähestyy toisiaan siten, että törmäys on välitön ja
on olemassa realistinen henkilö- tai aineellisen vahingon todennäköisyys, jos heidän suuntansa ja
nopeudensa pysyvät ennallaan.)

x 5.5 Ajoneuvojen keskinopeus.
x 5.6 Ajoneuvon kiihtyvyyden varianssi.
x 5.7 Ajoneuvojen hidastumien määrä yli 3 m/s².
x 5.8 Täsmällisyys ajoneuvoille ja matkustajille.

x 5.9 Ajoneuvolla ajettu kilometrimäärä.
x 5.10 Ajoneuvon keskinopeus ajoneuvotyypeittäin.
x 5.11 Äkkijarrutustilanteiden lukumäärä.
x 5.12 Ajoneuvon energiankulutus yhtä kilometriä kohden.
x 5.13 Prosenttiosuus matkoista, jolloin ajoneuvossa on ollut matkustajia vs ei matkustajia

x
5.14

Ajoneuvon manuaalisten toimenpiteiden määrä (esim. ajoneuvon haltuunotto turvakuljettajan toimesta)

Taulukko on koottu käyttäen apuna muiden vastaavien hankkeiden tietoja ja tarjouspyyntömateriaaleja kuten SHOW- ja FABULOS -hankkeet sekä Forum Viriumilta saatu materiaali.

5.Datankeruuvaatimukset (SHOW-
hankkeen vaatimuksia)


