
Tarkkaa ja luotettavaa tietoa 

tien kunnosta

Tietoa ja turvaa 

tiellä liikkujan tarpeisiin

Tutustu lisää!

E3 Road Monitor tunnistaa ja tallentaa tienpinnan vauriot 

renkaisiin kohdistuvien voimien perusteella. Kameroita, 

tutkia, optisia sensoreita tai muita antureita ei tarvita.  

 

E3 Road Monitorin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää 

kuljettajan varoittamiseen ja tien kunnossapidon tarpeisiin.

Ennakkovaroitukset

Täsmällistä diagnostiikkaa

Vähemmän stressiä

Pienempi riskitaso

e3inno.fi

E3 Road Monitor  

Tien kunnonvalvonta

E3 Road Monitor on dynaaminen tien vaurioiden ja 

liukkauden tunnistusjärjestelmä 

E3 Road Monitor sisältää patentoidun 

liukkaudentunnistuksen ja tien kunnonvalvonnan.  

E3 Road Monitor varoittaa kuljettaa tievaurioista sekä 

liukkaudesta.  

E3 Road Monitor tarjoaa monipuolista tietoa tien ylläpitoon. 

 

Tietoa tien kunnossapitoon

Vähemmän ihmistyötä

Automaattinen valvonta 

Täsmällistä diagnostiikkaa

Reaaliaikaiset varoitukset

Road MonitorRoad Monitor

 

  
Enemmän tiedolla  

 
Vähemmän tuurilla

E3 Road



Road Monitor

Tietiedot

Liukkausvaroitukset

Nopeuskamerat

Nopeusrajoitukset

Kuopat / kelirikot /  

hidasteet

E3 Road monitor tuottaa teiden 

kunnonseurannan auton tuottamista 

tiedoista ilman lisättyjä antureita. 
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Tutustu muihin E3 ominaisuuksiin 
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Näin E3 Road Monitor toimii
E3 Road Monitor lukee E3 Blue ajotietokoneiden 

tuottamaa tien kuntotietoa. Tietoa voidaan välittää 

rajapinnan kautta ulkoisiin järjestelmiin. 

E3 Road Monitor muodostaa jokaiselle tienkohdalle 

liukkaustiedon. Tienvauriot tallennetaan tarkan sijainnin 

ja vakavuuden perusteella. 

E3 Road Monitor  vastaanottaa jokaisen käyttäjän 

autoon teiden kuntotiedon ja opastaa kuljettajaa 

ajamaan huomioiden ajettavan tien liukkauden ja 

vauriot.   

E3 Road Monitor välittää aina päivitettyä tien kunnon 

valvontaa auton kulkiessa tiellä ja ylläpitää jatkuvasti 

teiden kunnonvalvontatietoa. 
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* To conclude the benefit analysis, a system with 4000 vehicles would cost approximately 1.7 million euros annually and the fleet would probably be large enough to provide 
situational outlook on main roads and streets for winter road maintenance needs. Cost of the system is low in comparison to potential benefits that could be achieved on 
multiple fronts. Highest potential is in asset management, where 100 million euros could be saved only in pavement maintenance. Second highest potential is in accident costs 
that could be achieved through advanced information and decision support systems in wintertime. Total savings of a year-round system could be close to 200 million euros 
annually.

Hyvä tienpinta 

Karhea/alkava vaurio

Vaurio tiessä/hidaste

Pothole ahead, 
watch out!

*Pohjautuu VTT:n julkaisuun  

https://publications.vtt.fi/pdf/technology/2020/T374.pdf


