
 
 
 

Mikä on älyförihanke? 
 
Turku on laajenemassa ja tiivistymässä Aurajoen alajuoksun suuntaan. Itse Aurajoki luo kuiten-
kin fyysisen esteen, joka hankaloittaa kaupunkirakenteen tehokasta käyttöä. Joen yli pitäisi 
päästä. Uutta siltaa alajuoksulle ei kuitenkaan voida tehdä, ja tunneli olisi liian kallis. Yksi mah-
dollinen ratkaisu tähän ongelmaan on uusi autonominen jokilautta eli Älyföri. 
 
Miksi autonomista lauttaliikennettä kannattaa kehittää? 
 
Kaupunkilautat ovat osa Turun historiaa ja nykypäivää. Vuoteen 1940 asti joen ylitti vain kaksi 
siltaa, mutta myös kaksi kaupunkilauttaa (ylinen ja alinen Föri). Martinsillan valmistumisen jäl-
keenkin alajuoksua on palvellut alinen Föri. Varvintorista joen alajuoksulle päin Aurajoki muo-
dostaa kuitenkin esteen, jonka yli ei ole pääsyä. Tämä rajoittaa uusien alueiden suunnittelumah-
dollisuuksia. 
 
 

 
 
 

Nykyinen Föri on palvellut jo vuodesta 1903, ja muodostaa sekä tärkeän turistikohteen että työ-
matka- ja asukasliikennettä hyödyttävän palvelun.  
 
Jos myös alajuoksulle halutaan lautta 2020-luvulla, siihen kannattaa soveltaa 2020-luvun tekno-
logiaa – siksi Älyföri. Autonominen liikenne on vuosikymmenen nousevia trendejä, ja tarjoaisi 
tässä tapauksessa useita etuja. Miehistökustannus on lautoissa merkittävä kuluerä, erityisesti 
jos palvelun halutaan toimivan lähes ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden.  
 



Autonomisen vesiliikenteen kehitys etenee nopeasti, mutta todellisen, täysin miehittämättömän 
järjestelmän tiellä on edelleen merkittäviä esteitä. Yksittäisiin osiin löytyy jo hyviä teknisiä ratkai-
suja, mutta kokonaisjärjestelmä on vaikeampi kuin osiensa summa. 
 

 Navigointi: sensorit, tietoliikenne ja kyberturvallisuus vaativat jatkuvaa kehittämistä. 

 Sähköistys: Lataamisen on tapahduttava nopeasti ja turvallisesti. 

 Lainsäädäntö: täysi miehittämättömyys vaatii lakimuutoksia.  

 Kaupalliset aspektit: autonomisuus vaatii uudenlaisia vakuutusmalleja.  

 Muu vesiliikenne: muiden toimijoiden on ymmärrettävä, että kyseessä on autonominen 
alus, ja niiden on osattava reagoida oikein.  

 Matkustajien hallinta: jos miehistöä ei ole paikalla, ihmisten turvallisuus on varmistettava 
muilla keinoilla,  

 Hätätilanteet: Hätätilanteissa on varmistettava ihmisten oikeanlainen toiminta.  
 
Turun sääolosuhteet aiheuttavat lautalle erityisen vaikeita teknisiä vaatimuksia. Tiedetään esi-
merkiksi, että lumisade ja jäätävä tihku aiheuttavat sensoreille merkittäviä ongelmia. Lautan täy-
tyy Turussa voida toimia myös kohtuullisen paksussa jäässä, mikä vaikeuttaa sekä navigointia 
että lisää tehovaatimuksia. Älyförin kustannusrakenne edellyttää, että lautta ei normaalisti vaadi 
minkäänlaista etäohjausta, vaan toimii täysin ihmisen koskematta (autoilupuolen termein sillä 
pitää olla täysi L5-tason autonomia).   
 
Tällä hetkellä nämä vaatimukset täyttävää teknologiaa ei ole olemassa. Ei ole täysin selvää, 
onko sellaista olemassa vielä 2020-luvun lopullakaan. 
 
Mitä tarvitaan, jotta autonomista lauttaliikennettä saataisiin? 
 
Turun alueella on paljon yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, jotka ovat tekemisissä autonomisen vesi-
liikenteen kanssa. Nykyisen Förin ympäristö tarjoaa paikan testata teknologiaa jo olemassa ole-
van ja erittäin hyvin toimivan palvelun ympärillä. Turku onkin luonteva paikka kehittää koviin olo-
suhteisiin sopivaa autonomista kaupunkilauttateknologiaa.  
 
Kaupunki haluaa olla kehityksessä aloitteellinen, ja siksi Smart and Wise Turku -kärkihanke si-
joittaa kehitystyöhön 400 000 euroa vuosina 2020-2021. Helmi-maaliskuussa 2020 perustetaan 
avoin konsortio, joka suunnittelee ja toteuttaa nykyisen Förin ympärille koealustan (testbed).  
 
Föriin ja Förin lähiympäristöön asennetaan sensoreita, joita autonominen lautta tulisi vaatimaan. 
Sensorien antama data yhdistetään, ja sen avulla luodaan reaaliaikainen tilannekuva liiken-
teestä ja olosuhteista Förin ympärillä. Tämän tilannekuvan perusteella voidaan luoda algorit-
meja, jotka määrittelevät milloin joen ylitys olisi turvallinen. Itse Förin navigointiin ei kosketa, ja 
myös lautan palvelut pysyvät ennallaan.  
 
Mittausten on tarkoitus jatkua kahden talven yli, vuoteen 2022. Kaupunki on erityisen kiinnostu-
nut sensoreiden toiminnasta kovissa sääoloissa. Julkaistun tutkimuksen perusteella on käytän-
nössä mahdotonta arvioida, kuinka usein sääolosuhteet aiheuttaisivat sensoreille ongelmia – 
oletus kuitenkin on, että näin voi käydä useinkin. Siksi kaikki projektissa kerätty data on avointa, 
ja tutkimuslaitoksia ja yrityksiä kannustetaan julkaisuihin.  
 
Projektin aikana kehitetään myös reaaliaikainen nettisovellus, jolla visualisoidaan reaaliajassa 
järjestelmän tunnistamia uhkia. Tämän ”näe mitä tekoäly näkee” -sovelluksen tarkoitus on toi-
saalta luoda luottamusta järjestelmään, mutta toisaalta myös luoda realistista kuvaa siitä, mitä 
haasteita vielä on edessä. Autonomisuus ei tapahdu itsestään, vaan vaatii vielä kovaa työtä. 
 


