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FABULOS-PROJEKTI VAUHDITTI ITSESTÄÄNAJAVIEN AUTOJEN TEKNIIKAN KEHITYSTÄ
Helsinki 21.4.2021 Kolmivuotinen Horizon 2020 -ohjelma FABULOS on päättynyt. Sensible 4:lle nämä kolme vuotta olivat nopean kasvun ja kehityksen aikaa. Projektin myötä Sensible 4:n ohjelmistotuote ja ajoneuvojen määrä kehittyivät tuntuvasti. FABULOS-projektin päätösseminaari pidettiin helmikuussa. Nyt Sensible 4 jatkaa kohti kaupallisten tuotteiden lanseerausta.
Euroopanlaajuisen FABULOS-projektin tarkoituksena oli etsiä ja kehittää uusia toimintatapoja ja tekniikoita kaupunkiliikenteeseen, erityisesti itsestään ajavien ajoneuvojen avulla. FABULOS oli lukuisten julkisten ja yksityisten toimijoiden projekti, Suomesta mukana oli Sensible 4:n lisäksi muun muassa Helsingin kaupunki. Itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoa kehittävälle Sensible 4:lle FABULOS-projektin merkitys oli suuri.
Sensible 4 perustettiin FABULOS-projektia edeltäneen SOHJOA-hankkeen myötä. FABULOS puolestaan tarjosi kehyksen, jonka avulla Sensible 4:n oli helpompi kehittää autonomisen ajamisen tuotetta.
“FABULOS oli sekä meille että koko toimialalle Euroopassa hyvä ja toimiva kiihdytinohjelma”, sanoo Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala.
Kolmivaiheinen projekti huipentui onnistuneisiin pilotteihin
FABULOS-projektilla oli kolme vaihetta: Suunnittelu, prototyypin kehitys ja pilotit.
Projekti alkoi erityisesti dokumentoinnilla ja suunnittelulla, mutta jo toisessa vaiheessa huomio alkoi kohdistua ajoneuvoihin. Itsestään ajava sukkulabussi GACHA esiteltiin 2019 kun FABULOS oli jo käynnissä.
Laboratoriotestit olivat tärkeä osa projektin toista vaihetta. Esimerkiksi autonomiseen ajamiseen käytetty tietokone ja anturit testattiin aiemmin Nokialle kuuluneessa EMC-kammiossa. GACHA ajettiin Metropolia Ammatikorkeakoulun kylmälaboratorioon erittäin kylmien olosuhteiden dynanometrikokeisiin. 
“Vaikka teknologiamme toimiikin hyvin kauniina kesäpäivinä, haluamme testata sitä erityisesti raskaissa arktisissa olosuhteissa”, Santamala jatkaa. 
FABULOS-projektin kohokohta oli kolmas vaihe ja sen kaksi yleisillä teillä tapahtunutta itsestään ajavien pikkubussien pilottia. Sensible 4:lle oli selvää, että GACHA-bussia käytettäisiin ensimmäisessä pilotissa Helsingissä. Toinen pilotti ajettiin Norjan Gjesdalissa. Myös kiinalainen Dongfeng CM7, Renault Twizy ja pari Toyota Proacea muunnettiin itsestään ajaviksi ajoneuvoiksi Sensible 4:n työpajalla ja ne ajoivat osuutensa piloteissa.
Helsingin Pasilan pilotin oli tarkoitus kuljettaa matkustajia Messukeskukseen, liikennealan TRA2020 konferenssiin. Koronaepidemian myötä konferenssi peruuntui, mutta onneksi pilotin kyytiin voitiin ottaa osan pilottiajasta matkustajia. FABULOS-projekti ei kuitenkaan pysähtynyt tähän.
FABULOS mahdollisti uusien toiminnallisuuksien kehittämisen
Toinen pilotti Gjesdalissa oli Sensible 4:n ensimmäisiä kansainvälisiä pilotteja. Gjesdalin pilotti korosti myös ohjelmistokehityksen pitkää kaarta: vain kolmessa vuodessa uusi sukupolvi ajoneuvoja oli otettu käyttöön ja nämä ajoneuvot käyttivät myös autonomisen ajamisen ohjelmiston uusinta versiota. Myös autonomisen ajamisen tietokone ja anturitekniikka oli uudistuneet täysin.
FABULOS-projekti oli Sensible 4:lle menestys. Uudelle yhtiölle ja sen juuri palkatuille insinööreille FABULOS muodosti ohjenuoran, joka ohjasi tuotekehitystä eteenpäin.
“Esimerkiksi toiminto, joka mahdollistaa bussipysäkille pysähtymisen matkustajien pyyntöjen mukaan kehitettiin FABULOS-projektin puitteissa”, kertoo Janne Luukkaa, yksi Sensible 4:n ensimmäisiä ohjelmistokehittäjistä. Lisäksi esimerkiksi etähallinnan mahdollistava RCC-ohjelmistomoduuli ja matkustajan mahdollisuus muodostaa puheyhteys etähallintaan on kehitetty pitkälti FABULOS-projektia silmällä pitäen.
“Haluamme tulevillakin projekteilla kehittää eurooppalaisen teknologiasektorin kilpailukykyä”, Santamala kertoo.
Monien kaupallisten projektien ohella Sensible 4 osallistuu edelleen Horizon 2020 -projekteihin. Esimerkiksi SHOW-hankkeen tiimoilta Sensible 4:n autonomisia pikkubusseja ajaa Tampereen alueella osana uutta ratikkalinjaa tämän vuoden lopulla. Ensi vuonna Sensible 4 lanseeraa Dawn-tuotteen, ensimmäisen kaupallisen itsenäisen ajamisen ohjelmistotuotteen.
Nyt Sensible 4 ei ole enää startup-yritys. Viimeisen vuoden aikana yhtiö on lähes nelinkertaistanut henkilöstönsä, muuttanut uusiin, suurempiin toimitiloihin ja laajentanut liiketoimintaa myös Keski-Eurooppaan ja Japaniin. GACHA oli ensimmäinen Sensible 4:n rakentama ajoneuvo, mutta monia uusia pilotteja ja teollisia yhteistyöprojekteja on piirustuspöydällä. Tässä kehityksessä FABULOS-projektilla oli tärkeä rooli. 
LISÄTIETOA
Sensible 4 Oy on suomaainen itseajavien autojen ohjelmistoa kehittävä teknologiayhtiö. Yrityksen ainutlaatuinen teknologia yhdistää useiden sensorien tuottamaa informaatiota ohjelmistoon tavalla, joka mahdollistaa ajoneuvojen toiminnan erilaisissa sääolosuhteissa, myös lumisateessa ja sumussa. Ainutlaatuinen ratkaisu on integroitavissa kaikkiin vähintään nelipyöräisiin ajoneuvoihin. Vuonna 2022, Sensible 4 julkaisee ensimmäisen kaupallisen, kaikissa sääolosuhteissa toimivan itsestään ajavien ajoneuvojen ohjelmistotuotteen, Dawnin. Dawn on SAE Level 4 -tuote, joka on suunnattu viimeisten kilometrien sukkulabusseihin.
Sensible 4:n perustajajäsenet ovat kehittäneet autonomisen ajamisen teknologiaa 80-luvulta lähtien. Yritys keräsi alkuvuonna 2020 kuusi miljoonaa euroa A-kierroksen rahoitusta japanilaisilta sijoittajilta ja sen teknologia on voittanut useita palkintoja, kuten Dubai World Challenge for Self-Driving Transport 2019 -kilpailun sekä vuonna 2020 TEK:n Suomalainen insinöörityö -palkinnon.
Sensible4.fi
FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) on tutkimus- ja tuotekehitysprojekti jossa kehitetään viimeisen kilometrin itsestään ajavien pikkubussien ratkaisuja ja toteutetaan pilottiprojekteja osana olemassaolevaa joukkoliikenneratkaisua. FABULOS-projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta ja se oli käynnissä 31. maaliskuuta 2021 asti. FABULOS-projektissa oli osallistujia Virosta, Suomesta, Kreikasta, Alankomaista, Norjasta ja Portugalista.
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