Esittely: Liikenneministeriö, Eduskunnan liikennevaliokunta, Poliisi, Traﬁcom, OTI, Liikenneturva ja Vakuutusyhtiöt

Matkapuhelimen kokoinen GPS-GSM ylinopeusvaroitin-, ylinopeushälytin- ja valvontalaite, sekä eCall hälytysvalvomo palvelu nuorten-,
uuden ajokortin- tai ylinopeuden takia kortin menettäneille kuljettajille.

GPS-GSM SPEED ALARM

1PRO laitteelle ja palvelulle
on haettu Patenttia- ja myös
Hyödyllisyysmalli- suojaa.

Nyt vihdoin ja viimein tälle asialle pitäisi tehdä jotain, sillä joka vuosi
uuden ajokortin saaneet ja nuoret kuljettajat, sekä usein ylinopeutta
ajaneet kuljettajat ovat aiheuttaneet niin paljon liikennevahinkoja.
Pelkästään nuoret 17-25 vuotiaat ovat viimeisen 20 vuoden aikana
aiheuttaneet liikennevahinkoissa arviolta lähes 100.000 loukkaantumista, myös useita tuhansia invalideja sekä lähes 800 kuolemaa.
Ja tilanne tulee vain pahenemaan, koska uusissa autoissa on paljon
enemmän tehoa kuin ennen ja nykyään kuljettajat ottavat isoja riskejä.

Lähes jokainen 17-25 ikäisen nuoren vanhemmista
sekä isovanhemmista ovat huolissaan tästä asiasta.
Uskomme, että arviolta yli 70% suomalaisista ihmettelevät, eikö tälle nuorten ja uusien kuljettajien sekä
myös jatkuvasti ylinopeutta ajavien kuljettajien probleemalle hallitus ei muka voisi tehdä mitään?
Vastaamme: ”Nyt kyllä voidaan, jos vain halutaan”
Harvase päivä ja useita kertoja viikossa voimme lukea surullisia artikkeleja, 5 vuoden aikana lähes 140 kuolleesta 17-25 ikäisestä nuoresta.
Mutta se, mistä ei useinkaan kirjoitella, on vuosittain yli 4.500 loukkaantunutta tai vammautunutta tai lopun elämää invalidisoitunutta nuorta.
Samoin siitä ei puhuta, kuinka paljon tämä kaikki maksaa yhteiskunnalle
ja aiheuttaa tuskaa sekä surua turmassa loukkaantuneelle ja lähiomaisille.
Vuosina 1972-1996 Suomessa oli pakko käyttää nk. 80-lätkää, joka vain
hieman hillitsi sekä vähensi vahinkoja. Mutta aika vähän. Nyt tähän isoon
probleemaan löytyisi uusimman teknologian tehokas laite ja sen palvelu.
Viimeiseen 25-vuoteen mm. Eduskunta, samoin ei muut viranomaiset ja
eikä myöskään Liikenneturva-, Vakuutusyhtiöt-, Poliisi-, Autokoulut yms.
eivät ole löytäneet keinoja miten tämä paheneva tilanne ratkaistaan.
Myös Suomalaiset ovat odottaneet ja miettineet, miten tähän probleemaan keksittäisiin tehokas ratkaisu. Siksi me päätimme kehittää laitteen.

Nuoria voisi kutsua
ilta- ja yöeläviksi.

Vanhan ajan 80-lätkä ei toimi eikä auta kun nuoret
ajavat iltaisin ja öisin todella lujaa hiljaisilla teillä.

Viikonloppuisin nuoret usein heräilevät puolen päivään aikaan tai iltapäivästä, koska he valvovat sekä
tapaavat ystäviään iltaisin tai öisin.
Silloin myös usein kaahataan ja
ajetaan todella lujaa, koska nykyajan
autoissa on jopa 150-250-350HP tehoa.
Jotkut ovat ehdottaneet uudelleen pakolliseksi 80-lätkää,
mutta jokainen lätkää käyttänyt tietää sen, että harva nykynuori sitä noudattaisi. Samoin on ehdotuksia siitä, että nuoret ei
saisi ajaa öisin, mutta tätä on vaikea valvoa sekä silloin myös mennään nuorten vapauden riistoon ja itsemääräämisoikeuteen. Ei hyvä.
Ainoa oikea ja tehokas tapa on se, että jokainen nuori alle 25-vuotias tai
uuden ajokortin saanut kuljettaja joutuisi käyttämään GPS-GSM toimista matkapuhelimen kokoista laitetta ensimmäiset 2-3 vuotta. Samoin myös alle 25-vuotiaat ja vanhemmat
useasti ylinopeudesta tuomitut kuljettajat voisivat ajaa autolla tehden työtään jos käyttää tätä laitetta 1-2
vuotta. Nopeus voidaan ohjelmoida ensimmäisenä vuonna nuorelle vaikka maksimi 80 km/h ja sitten nostaa se toisena vuotena vaikka 90 km/h, vanhoille kuljettajille 90-100 km/h, miten vain viranomaiset haluavat.

Kutsumme yrityksessämme nuoria kuljettajia Play
Station sukupolven kuljettajaksi, jotka autopelejä
ajaessaan voivat painaa vain Start painiketta kun he
ovat törmänneet tai ajaneet ulos pelissä radalta/tieltä.
Nyt nämä nuoret ottavat valtavia riskejä liikenteessä
tajuamatta sitä, että fysiikan lait koskettavat heitäkin.
Niin kuin me kaikki olemme huomanneet, pehmeät keinot eivät ole
auttaneet. Autokoulut, Poliisi ja Liikenneturva sekä muut tekevät hyvää
työtä, mutta jos halutaan tuloksia, nyt päättäjiltä tarvitaan tiukkoja, oikeita, tehokkaita ja isoja päätöksiä. Pikaista toimintaa. Sitä kaikki odottavat.

160-180-200-220... km/h

Nyt joka vuosi loukkaantuu noin 4.700 nuorta ikäryhmässä 17-25 ja kun
mukaan otetaan vanhemmat 26> jatkuvasti huomattavaa ylinopeutta
ajavat, kasvaa loukkaantuneiden kokonaismäärä noin 18.000 joka vuosi.
Tämä maksaa valtiolle, vakuutusyhtiöille ja kaikille osapuolille yhteensä
ehkä yli 4 miljardia euroa vuosittain, jopa enemmän.

Oma tai vanhempien auto

Ylinopeusvaroittimen pitää olla helposti mukana kulkeva.
Nuoret lainaavat usein isän tai äidin, sisarten tai isovanhempien autoa. Samoin he voivat ajaa kavereiden autoa
jos he joutuvat nuorisoryhmän nk. juoppokuskiksi. Myös
osa nuorista joutuu ajamaan työnantajansa ajoneuvolla.
Siksi ylinopeushälytin laitteen pitää olla pieni ja helposti
mukana kuljetettava, täysin automaattisesti toimiva jolloin
laite reagoi auton liikkeeseen ja aktivoituu aina toimintaan.
Vain osalla nuorista ja uuden ajokortin saaneista on oma auto. Siksi moni lainaa autoa tai ajaa usein sellaisilla autoilla missä ei olisi kiinteää laitetta. Tämä
pieni matkapuhelimen kokoinen laite voi olla autossa valmiina tai se on helppo
ottaa toiseen autoon. Koska laite käynnistyy aina automaattisesti G-liiketunnistimen ansiosta, silloin nuori ei voi sanoa, että hän unohti laittaa sen päälle jos
Poliisi pysäyttää. Ja jos autoa ajaa joku muu, silloin laite voidaan sulkea tämän
yhden matkan ajaksi. Seuraavalla kerralla laite taas aktivoituu automaattisesti.

Työpaikan auto

Kun ajaa paljon ammatikseen tai työnsä puolesta kiireisenä, silloin tulee helposti ja tilastollisesti 3 ylinopeudesta tai muusta ajovirheestä tullutta sakkoa
2 vuoden aikana. Joskus myös yksi vakava ylinopeus riittää, että ajolupa
perutaan 4-6-8-12kk ajaksi tai kauemmaksi, jopa kokonaan. Tämä aiheuttaa
usein vanhemmalle henkilölle lomauttamisen, irtisanomisen, sekä liian usein
myös oman yhtiön elinkeinon romahtamisen tai jopa yrittäjän konkurssin.
Kuljettaja tottuu helposti ajamaan ylinopeutta. Kun nuori tai kokenut kuljettaja tottuu ajamaan usein
ylinopeutta, tästä tavasta ei tahdo päästä eroon ja siksi tämä paha tapa usein jatkuu myös sakkojen
saamisen tai kortin ”kuivumisajan” jälkeenkin. On todella ikävää, jos nuoret ja vanhemmat kuljettajat
lomautetaan tai irtisanotaan. Ja jos kyseessä on ammatinharjoittaja, voi hän menettää asiakkaansa.
Ajatuksemme on se, että jos tällainen vanhempi kuljettaja suostuisi ajamaan max 80-90-100 km/h tms.
laitteen kanssa seuraavat 12- tai 24-kuukautta, voisi hän jatkaa ammatissaan saaden heti ajoluvan.

Ammattikuljettajat ja paljon
ajavat tarvitsevat ajoluvan.

Mutta mikä parasta, kun kokenut kuljettaja joutuu ajamaan seuraavat 12- tai 24- kuukautta max 80-90100 km/h nopeutta, tottuu hän siihen, eikä usein sen jälkeen ala enää kaahaaman kuten teki ennen.

Säilytetään työpaikat ja estetään lomautukset.

Ylinopeutta ajaminen on usein huono jatkuva tapa.
Jos nuori tai kortin saanut uusi kuljettaja joutuu
ajamaan ensimmäiset 2-3 vuotta ensin 80 km/h ja
sitten vaikka maksimi 90-100 km/h nopeutta, niin
hyvin todennäköisesti hänestä ei tule kaaharia.
Samoin myös vanhempi kuljettaja alkaa rauhoittamaan kaasujalkaansa sen jälkeen, kun hän saa mahdollisuuden jatkaa ajamista laitteen avulla, niin että
maksimi nopeus on 90-100 km/h 1-2 vuoden ajan.
Tämän ylinopeusvaroitin laitteen paras ominaisuus on se,
että se todella usein saa rauhoitettua ja totutettua uuden
kuljettajan ajamaan rajoituksien mukaan. Saman se tekee
myös vanhemmille kuljettajille, varsinkin jos hän joutuu ajamaan tämän laitteen kanssa 1-2 vuotta. Jos vaihtoehtona
on käyttää ajokiellon ajan julkisia tai polkupyörää, valinta
on usein täysin selvä. Hän ottaa laitteen ollen tyytyväinen.

MIKSIPÄ MINÄ EN KÄYTTÄISI?
Jokainen kysymämme ylinopeuden
takia kortin ”jäähylle” menettänyt
olisi valmis käyttämään tätä laitetta
1- tai 2-vuotta, jos hän saa
jatkaa heti ajamista
sen kanssa.

FAKTAA

Suomalaiset nuoret ajavat usein aivan liian lujaa
ja ottavat valtavan suuria riskejä liikenteessä.
Vuosittain Suomessa tapahtuu jopa noin 100.000 liikennevahinkoa, yli 250 joka päivä
Näistä aiheutuu noin 18.000 henkilövahinkoa, yli 100 kuolee ja tuhansia vammautuu
Suomessa on jo yli 200.000 liikenneonnettomuudessa ollutta ja loukkaantunutta ihmistä
Vuosina 2015-2019 (5 vuotta) loukkaantui 17-25 vuotiaita yhteensä 23.534 nuorta
Vuosina 2015-2019 (5 vuotta) kuoli 17-25 vuotiaita yhteensä 137 nuorta
Viimeisen 20 vuoden aikana lähes 100.000 nuorta on loukkaantunut ja lähes 800 kuollut
Vuosina 2015-2019 (5 vuotta) liikennevakuutuksesta on maksettu 52.840 kpl kaikkien eri
ikäryhmien henkilövahinkoja ja niiden vakuutuskorvaukset olivat yhteensä 1.263 595 657€
Ikäryhmissä 26> vuosina 2015-2019 (5 vuotta) loukkaantui 64.836 ja kuoli 548 ihmistä
Vuosittain Suomessa ajokiellon saa 17-19 ikäisistä kuljettajia noin 3.000 ja näistä yli 1.000
on törkeitä liikenteen vaarantamisia. Nuoret ottavat entistä enemmän riskejä liikenteessä
Ikäryhmä 18-20 tekee noin 13.000 liikennerikosta vuosittain ja heistä noin 88% on miehiä
Joka vuosi kymmenet tuhannet kuljettajat menettävät ajoluvan ylinopeuden takia
Yli 500.000 kuljettajaa jää vuosittain kiinni ylinopeuksista ja saa sakon tai varoituksen
Todellisuudessa varmaan lähes 1,5 miljoonaa kuljettajaa ajaa turhan usein ylinopeutta
Suurin osa kortin saaneista ja nuorista 17-25 ikäisistä ajaa välillä todella suurella nopeudella
Kaikki liikennerikkomukset sekä liikennevahingot aiheuttavat valtavia taloudellisia menetyksiä
vakuutusyhtiöille, valtiolle ja ne työllistävät Poliisia sekä sairaaloita yms. todella paljon

Koska tämä 17-25 vuotiaiden ja myös vanhempien kuljettajien
kaahaminen on vaarallista kaikille tiellä liikkuville, siksi asia
kiinnostaa suurinta osaa ihmisistä.

Arvostetun MOOTTORI autolehden 07-2021 numerossa on monta sivua hyvää asiaa
ja tärkeää kirjoittelua: MIKSI NUORET KAAHAAVAT? Kannattaa lukea ja tutustua.
Päätoimittaja Eila Parviainen ja artikkelin kirjoittanut toimittaja Mikko Autio on tehnyt
kunnioitettavan hienoa työtä. Samoin AUTOLIITTO organisaation Tj. Pasi Nieminen.
Mikko Autio kirjoittaa mm.;
Nuorten kuljettajien onnettomuustilastot ovat ikävää luettavaa. Sekä nuorilla että
vanhemmilla verrokkiryhmillä yleisimmät onnettomuuden aiheuttajat olivat tieltä
suistuminen tai kohtaamisonnettomuus. Ero nuorten ja iäkkäämpien ryhmän välillä
oli se, että nuorten tapauksissa korostui kavereiden kanssa ajaminen. Ei liene yllätys,
että suurin osa, 44 prosenttia, onnettomuuksista tapahtuu yöaikaan. Ajankohdan osalta
erityisesti perjantai-ilta sekä lauantain ja sunnuntain aamuyön tunnit korostuvat tilastoissa.
Piittaamattomuutta ja suoranaista tyhmyyttä. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista
isoon osaa liittyy ylinopeus ja liian suuri tilannenopeus. 64% aiheuttajakuljettajista ajoi
vähintään 10 km/h ylinopeutta ja ja näistä 69% ajoi yli 30 km/h ylinopeutta. Nuorten
kuljettajien autojen keski-ikä oli 17 vuotta. Esille nousee näyttämisen tarve kavereiden
yllyttämisen seurauksena, mikä saa kuljettajan ylittämään oman osaamisensa rajat.

NYKYAJAN AUTOISSA ON USEIN VAARALLISEN
PALJON TEHOA. JA KUN AUTOSSA ON MONESTI
3-5 NUORTA JA ALETAAN NÄYTTÄMÄÄN TAI
AJAMAAN KILPAA TOISTEN AUTOJEN KANSSA,
SILLOIN VOI TAPAHTUA KAUHEITA.

Iltaisin ja öisin kun nuoret tapaavat toisiaan sekä ajavat lujaa kaahaten,
silloin muutenkin rajallisella miehityksellä olevalla Poliisilla on paljon
muuta tärkeää työtä. Nuoret tietävät tämän ja siksi he usein järjestävät
tapaamisia ja ajotapahtumia hieman sivussa. Varsinkin ajokilpailuja ja
”näytösajamista” sekä kiihdytyskisoja tai nykyään suosittua driftausta.
Poliisit tekevät hienoa työtä niillä resursseilla joita heille on annettu. Mutta koska iltaisin ja öisin
muut Poliisin tärkeät turvallisuus tehtävät työllistävät niin paljon, jää Poliisille todella vähän aikaa
seurata ja valvoa nuorten kaahaamista ja ylinopeuksia. Myös LP:n, eli Liikkuvaa Poliisin lakkautus vaikuttaa asiaan. Varsinkin ihmisten henkilöturvallisuus tehtävät öisin vievät paljon resursseja.
Kun nykyautoissa on tehoa 150-250-350HP tai jopa enemmän, silloin kuljettajan kiinnisaaminen
on usein vaikeaa jos Poliisi on saanut ilmoituksen kaahailusta 5-15min tapahtuneesta. Pelkästään
etäisyys tapahtumapaikalle voi olla 10-20 min päässä. Kokonaisviive usein 20-30 minuuttia.
Jos nuori ajaa ylinopeutta, 1PRO laite varoittaa heti ja valvomo soittaa kuljettajalle. Mukana pidettävästä ylinopeusvaroittimesta Poliisi näkee heti, onko autolla ajettu ylinopeutta tai onko laite ollut
suljettuna. Poliisi voi lukea puhelimellaan laitteen takapuolelta ID tunnistenumeron tai QR koodin,
jonka avulla viranomainen näkee Poliisin tai Traficomin palvelimelta ajonopeuksia ja historia tietoja. Samoin myös kuljettaja, vanhemmat sekä valvomo saa ajetusta ylinopeudesta tiedon.

POLIISILLA ON NIIN PALJON TYÖTÄ ILTAISIN JA
ÖISIN, ETTEIVÄT HE USEIN MITENKÄÄN EHDI
VALVOA NUORTEN KAAHAAMISTA.

Ylinopeusvaroitin on suunniteltu niin, että laite tekee kuljettajan
ajaessa ylinopeudesta kertovan kovaäänisen hälytyksen kaiutinsireenillä. Mitä suurempaa ylinopeutta kuljettaja ajaa, sitä kovempi
ääninen sekä myös pidemmän ajan kestävä tämä hälytysääni on.
Samoin palvelin lähettää kuljettajalle heti tekstiviestin ja myös
konekielisen puheviestin. Myös Poliisin, Traficominin tai muun
yrityksen valvomon ihmiset voivat soittaa kuljettajalle. Samoin
kaikki kuljettajan ajamien ylinopeuksien tiedot jäävät palvelimelle.
Jos Poliisi haluaa etsiä auton GPS-GSM:n kautta on se mahdollista.
Samoin jos Poliisi pysäyttää kuljettajan, näkyy laitteesta heti, onko
se toiminnassa, samoin se onko ajettu ylinopeutta. Sitten tarkemmat
ajohistorian tiedot on mahdollista saada helposti omalta Poliisin tai
Traficomin palvelimelta. Juuri niin kuin viranomaiset asian haluavat.
Kun kuljettaja tietää, että jos hänellä ei ole ajaessaan ylinopeusvaroitinta mukana, tai jos
hänen laite ei ole aktiivinen tai ei toiminnassa, saa hän isot sakot sekä ehkä pitkän ajan ajokieltoa, silloin hän ottaa aina laitteen mukaan. Ehdotuksemme on, että jos kuljettajalla ei ole
laitetta mukana tai hänellä on lieviä ylinopeuksia, saa hän niistä sakon ja ajokiellon. Suuremmista ylinopeuksista isompi sakko sekä pidemmän aikaa ajokieltoa tai koko kortin menetys.

POLIISI VOI TARKISTAA
LAITTEESTA HETI TIELLÄ
AJETUT YLINOPEUDET

Eräs vanhempi Poliisijohtaja sanoi, että jos hänen
tyttärensä pojalla olisi ylinopeudesta heti kovalla
äänellä varoittava laite, olisi se lähes yhtä tehokasta
kuin hän istuisi takapenkillä, melkein.
Jos kuljettaja ajaa ylinopeutta, alkaa laite tekemään
hälytystä omalla kaiutin sireenillä ja samoin hänen
puhelimeensa tulee palvelimelta hälytystieto ja palvelin tekee soiton ja antaa kone-puheviestin. Kun
kuljettaja tietää, että tieto ylinopeudesta menee heti
Poliisille tai Traficomille sekä vanhemmille ja hän tietää myös sen, että kohta valvomosta soitetaan, silloin
hän ei ala helposti ajamaan ylinopeutta sillä on suuri
riski saada isot sakot ja menettää ajolupa.
Tiimimme ajatus on se, että jos kuljettaja ajaa vaikka 5- tai 10-sekunnin
ajan +5km>> ylinopeutta, saa hän heti hälytyksen. Tämä viiveaika olisi
siksi, että joskus pitkässä alamäessä ajaessa sen loppuessa nopeus voi
hetkittäin kasvaa yli laitteeseen ohjelmoidun 80-, 90- tai 100 km/h
nopeuden. Laitteen hälytysääni on kova, mutta se vain kovenee ja myös
pitenee, jos ylinopeutta ajaminen jatkuu tai ajonopeus kasvaa.

AJAT YLINOPEUTTA

Pelkkä puhelimessa oleva ylinopeushälytin sovellus ja ohjelmisto ei riitä, ei toimi eikä ole ratkaisu.
PUHELIMEN
SOVELLUKSELLA
PROBLEEMAA EI
VOI RATKAISTA.

Tarvitaan erillinen ilman Sim-korttia oleva eSim
G4 verkossa toimiva GSM-laite, jossa on herkkä
GPS, eCall G-kolarisensori, SOS-HELP painike,
jatkuva yhteys palvelimelle, ylinopeuden hälytys
tehokkaalla sireenillä, automaattinen käynnistys,
kaiutin/mikrofoni, muistia, pitkäkestoinen akku,
Poliisin oikeus ja mahdollisuus tarkistaa laite jne....
Jos ylinopeushälytin toiminnot olisi vain puhelimessa, silloin
Poliisin pysäyttäessä kuljettaja jonka olisi pakko käyttää laitetta olisi helppoa sanoa sekä selittää mm. että; hänellä ei ole
puhelinta, hänen puhelimessa ei ole GPS- tai muita teknisiä
vaatimuksia, liittymän tai Pre Paid kortin saldo täynnä, puhelin on rikki, se on kotona, akku on lähes tyhjä, ohjelmisto ei
toimi kun prosessori soittaa musiikkia tai on puheyhteys jne...
Samoin Poliisilla ei ole oikeutta alkaa tutkia kuljettajan puhelinta ja siinä ehkä olevaa ylinopeusohjelmisto sekä tietoja yms.
Tässä alla on listattuna suurimmat tekniset probleemat:
- Usein puhelimien akut ovat vanhoja eikä niiden virta riitä
- Jos puhelin on vanhempaa mallia, ei se toimi kuten pitää
- Markkinoilla on useita satoja alle 5 vuotta vanhoja puhelinmalleja ja satoja eri ohjelmistoversioita. Uusia tulee koko
ajan lisää ja näihin kaikkiin päivitysten teko on mahdotonta
- Kuljettaja vaihtaa usein puhelinta, operaattoria tai numeroa
- Puhelimen 4G jatkuva datasiirto isolla määrällä ei toimi hyvin
- Ylinopeushälytin sovelluksen ääni ei kuulu kun auto yhdistyy
Bluetooth Hands Freehen, tai jos autossa soitetaan musiikkia,
tai navigointiohjelmisto on päällä, samoin jos Android Auto
tai Car Play on ottanut puhelimen Bluetooth yhteyden jne..
- Puhelin voi olla mykistetty tai liian hiljaisella soittoäänellä
- Jos puhelin on taskussa tai laukussa, hälytysääni ei kuulu
- Kuljettajan pitäisi joka kerta avata puhelin, kytkeä ohjelmisto
päälle sekä sammuttaa aina päältä pois kun ajomatka on ohi
- Puhelimessa ei ole G-kolaritunnistusta, ei SOS HELP jne...

Suomeen on tullut 20 vuoden aikana noin 100.000 nuorena
17-25 ikäisenä loukkaantunutta ja yli 800 nuorta on kuollut.

Toivomme näihin tärkeisiin ”talkoisiin” mukaan kaikkia, kuten; Poliitikkoja, Eduskuntaa,
Ministeriöitä, Poliisia, Traﬁcomia, Liikenneturvaa, Vakuutusyhtiöitä, Otia, Autokouluja...
sekä muita autoalan organisaatioita. Nyt tälle tärkeälle asialle pitää vihdoin tehdä jotain.

Eiköhän laiteta tämä tärkeä
asia nyt vihdoinkin kuntoon
uuden ajan tekniikalla?

ONE-PRO yhtiö ja edustamamme maailman suurimmat
alan tehtaat sekä suomalaiset yhteistyökumppanit ovat
valmiita kehittämään yhteistyössä Eduskunnan, Ministeriön, Poliisin, Traficomin, Otin ja Vakuutusyhtiön Keskusliiton kanssa sellaisen laitteen ja palvelun kun Te haluatte.
Arviomme mukaan 70% ja jopa 80% suomalaisista haluaa tähän asiaan nyt
vihdoinkin jotain muutosta. Uskomme, että jopa 9/10 täysikäisistä arvostaa,
jos päättäjät tekee nyt oikein ja parantaa Suomen liikenneturvallisuutta jolloin
yhteiskunta sekä vakuutusyhtiöt voivat tehdä valtavan suuri rahallisia säästöjä.
Tärkeintä on kuitenkin se, että jos tällä laitteella ja sen palvelulla voidaan säästää seuraavan 10 vuoden aikana jopa kymmmeniä tuhansia loukkaantumisia,
tuhansia invaliditeettäjä ja satoja kuolemia. Samoin vanhemmat ajokiellon saaneet kuljettajat voivat jatkaa työtään kun he eivät menetä työpaikkaansa.

Toivomme, että pikaisesti perustetaan työryhmä, joka alkaa
kehittämään ajatusta, laitetta ja sen palvelua, jota kaikki
uudet kuljettajat käyttäisivät 2-3 vuotta ja jo kortin saaneet
17-25 vuotiaat käyttäisivät esimerkiksi 2 vuoden ajan.
Vanhemmat ajoluvan menettäneet 1-2 vuoden ajan.
Jos vaikka Suomen valtio hankkisi laitteet, silloin laitekustannus investointi ostettaessa olisi alussa noin 155€
ja laitteen 8-10 vuoden käyttöaikana kustannus noin 17€ vuodessa, vain alle 2€ kuukaudessa per nuori kuljettaja.

Kysymme kuinkakohan paljon joka vuosi
keskimäärin noin 4.700 loukkaantunutta
ja invalidisoitunutta sekä noin 27 kuollutta
maksavat yhteensä, kaikkineen yhteiskunnalle, perheille ja vakuutusyhtiöille?
Tämän asian hoitaminen kuntoon ei ole iso raha- ja kustannuskymys. Ei.

Mahdollista saada valtavia säästöjä.

Sillä jokainen tähän projektiin sijoitettu euro tulee takaisin 500- tai 1000- kertaisena tulevina vuosikymmeninä kun 17-25 vuotiaat eivät voi kaahata ja kun he myös oppivat ajamaan rauhallisemmin noudattamalla nopeusrajoituksia. Samoin myös lähes jatkuvasti
ylinopeutta ajavat muun ikäpolven kuljettajat rauhoittuvat sen jälkeen kun ovat käyttäneet
tätä laitetta 1-2 vuoden ajan. Tärkeää, että moni voi jatkaa ammatissaan jos saa ajoluvan.
Tämän laitteen ja palvelun avulla liikenteessä loukkaantumiset, invalidisoitumiset ja kuolemat tulevat vähenemään todella paljon. Ja mikä parasta, niin suurimmalla osalla kuljettajista heidän ajokäyttäytyminen tulee muuttumaan tämän laitteen avulla.
Nyt joka vuosi menetetään kaikkineen useita miljardia euroja, kun lasketaan kaikki kulut
yhteen, puhumattakaan loukkaantuneiden lopun elämän kärsimyksistä.

Esimerkkejä vuosittaisista kustannuksista:
Jos jokainen uusi kuljettaja 40-50.000 vuosittain saisi valtiolta käyttöönsä tällaisen
laitteen lainaksi, olisi kustannus ensimmäisinä vuosina vain 7-8 miljoonaa euroa.
Ja jos jokainen 17-25 ikäinen saisi laitteen käyttöönsä, nämä noin 200-250.000
laitetta maksaisi alussa hankintahintana vain reilut 30 miljoonaa euroa.

ALKUVUOSINA JOKAISEN UUDEN KULJETTAJAN LAITTEIDEN KUSTANNUS ON
VAIN NOIN 7 MILJOONAA. MYÖHEMMIN
MURTO-OSA KUN SAMA LAITE KÄY
SEURAAVALLE KÄYTTÄJÄLLE.

Kun nuori on käyttänyt laitetta 2-3 vuotta, voidaan siihen vaihtaa uudet kuoret ja
sen jälkeen antaa toisen kuljettajan käyttöön. Laitteen käyttöikä arviolta 7-10 vuotta.
Noin 200.000- 250.000 laitteen hankintakustannus olisi yhteensä vain noin 31-38
miljoonaa euroa, joka on arviolta vain murto-osa vuosittaisista kokonaiskustannuksista. Koska laitteen kuoret voidaan vaihtaa, sen käyttöikä on jopa 10 vuotta.

GPS-GSM SPEED ALARM

Kun Suomeen haluttiin ja tarvittiin kevyisiin henkilöautoihin maksimi 60 km/h nopeudenrajoitin laitteet
nk. kevyt- ja hidasautoihin, silloin Oy ONE-PRO Ab
ja 3 eri maailman johtavaa sekä alan suurinta yritystä
kehitimme vuosina 2017-2018 Suomen markkinoille
ainutlaatuisen 1PRO GPS-GSM laitejärjestelmän.
Koska maailmassa ei ollut valmiina tällaista kaikkiin erilaisiin autoihin
asennettavaa GPS-GSM ja CAN-BUS toimista nopeudenrajoitinta jota
ei voi sabotoida, kehitimme sellaisen valmiiksi. Tällä laitteella lähes
900 erilaista automallia voidaan estää kulkemasta yli 60 km/h tai sille
ohjelmoitua maksimi nopeutta. Ja jos jostain syystä mm. sabotoinnin
takia auto liikkuisi nopeampaa, saa heti itse kuljettaja ja vanhemmat,
viranomaiset ja vakuutusyhtiö GSM:n ja palvelminen kautta ilmoituksen. Samoin tulee hälytys jos laitetta sabotoitaisiin tai poiskytkettäisiin.
Nyt tämän laitteen yli 2 vuoden kehitystyö on tehty ja me vain odotamme, koska Suomi ja EU saavat muutettua ajokorttidirektiiviä.

Suomalaisten kehittämää
liikenneturvallisuutta
suomalaisille.

Noin 2 vuotta sitten, yhtiömme
aloitti ideoimaan ainutlaatuista
mukana pidettävää matkapuhelimen kokoista ylinopeushälytintä.
Huolellisen asiaan perehtymisen ja todella
monien eri ammattilaisten sekä myös nuorten
ja heidän vanhempiensa kanssa keskustelujen
jälkeen tiesimme miten tämä probleema voidaan
ratkaista. Siihen löytyi vain yksi tehokas ratkaisu.
Olemme vuoden 2020 ja kevään-kesän 2021 aikana
ammattilaistiimimme kanssa miettineet ja kehittäneet
ajatuksen miten tämä YLINOPEUSVAROITIN pitäisi toimia.
Samoin olemme tehneet ja jättäneet PRH Patentti- ja
rekisterihallitukselle Patentti- sekä hyödyllisuusmalli
hakemuksen. Lisäksi teimme ensimmäiset 3D muovitulostus mallit 1:1 koossa jotka näkyvät tässä esittelyssä.

1PRO laitteelle ja palvelulle
on haettu Patenttia- ja myös
Hyödyllisyysmalli- suojaa.

Kaikki uusimmat hienoudet voisivat olla yhdessä pienessä kestävässä
GPS-GSM ja eCall ylinopeusvaroitin- ja kolarihälytys laitteessa sekä sen
palvelujärjestelmässä.

TOTAALISTA YLINOPEUS VALVONTAA JA
KOLARI- JA ULOSAJOHÄLYTYS TURVAA

Automaattinen käynnistys kun ajoneuvo alkaa liikkua. GPS mittaa tarkasti
ajonopeutta ja mikäli asetettu nopeus 80-90- tai vaikkapa 100 km/h ylitetään,
laite tekee heti hälytyksen kuljettajalle ja tieto lähtee eteenpäin valvomoon.
Laitteen G-liikesensori tunnistaa kolarit, törmäykset, tieltä ulosajon yms.
ja niistä lähtee heti automaattisesti hälytystieto eteenpäin vaikkapa
Poliisille, Traficomille, 112 Hätäkeskukselle tai jollekin valvomolle.
Samoin laite tallentaa kuljettajan ajonopeudet ja ajotavan.
Jos SOS-HELP painiketta painetaan voidaan lähettää
avunpyyntö 112 Hätäkeskukseen, jossa nähdään
tarkka paikkatieto sekä laitteeseen saadaan
vaikkapa hätäkeskuksesta puheyhteys.

Kuvissa esiintyvä laite on
3D ohjelmalla tehty sekä myös
ensimmäinen 3D muovitulostus
näyte- ja testaus malli on 1:1 koossa.

Suomalaisten kehittämää
liikenneturvallisuutta
suomalaisille.

Jokainen osaa käyttää. Laitteen yläosassa on ON-OFF virtapainike, jolla laite voidaan laittaa OFF asentoon yhden matkan
ajaksi jos joku muu ajaa autoa. Seuraavalla matkalla laite käynnistyy automaattisesti. Samassa päädyssä on myös nk. MUTE
mykistys, jolla sireeni-kaiutin voidaan hetkeksi hiljentää.
Laitteen alaosan päädyssä on USB latauspistoke sekä kaiutinsireeni ja mikrofoni. Etuossa on selkeälukuinen vähävirtainen
e-INK näyttö ja SOS-HELP painike jolla eCall avunpyyntö tai muu
hälytys voidaan tehdä jolloin paikalle saadaan apua, ajoissa.

Kuvissa esiintyvä laite on 3D ohjelmalla
tehty sekä myös ensimmäinen 3D muovitulostus näyte- ja testaus malli on 1:1 koossa.

1PRO laitteelle ja palvelulle
on haettu Patenttia- ja myös
Hyödyllisyysmalli- suojaa.

Yksityiskohtiin on paneuduttu. Jos 17-25 nuori käyttää
laitetta esimerkiksi 2-3 vuotta, tai jos vanhempi 26>
ikäinen ylinopeuden takia ajokieltoa saanut joutuisi
ajamaan tämän laitteen kanssa 1-2 vuotta, on laitteen
kuoret oltava vaihdettavissa uusiin, uudelle käyttäjälle.

VAIHDETTAVAT
KUORET

Tulemme kehittämään laitteelle helposti ja
nopeasti vaihdettavat kierrätysmateriaalista
valmistetut kuoret, jolloin käytetty laite on
kuin uusi kuorien vaihdon jälkeen. Tämä
on tärkeää vuokraus- tai lainaus käytössä.
Samoin ei tule turhaan lisää elektroniikkajätettä tai turhia hankinta kustannuksia.

HELPOSTI VAIHDETTAVAT UUDET
KUORET SEURAAVALLE KÄYTTÄJÄLLE.

Helppokäyttöisyys on todella tärkeää.
Kuljettaja voi säilyttää laitetta omassa
autossaan monissa eri paikoissa.
Ja jos hän ajaa jonkun muun autolla,
pieni laite on helppo ottaa mukaan ja
se voi olla housun tai takin taskussa
tai vaikkapa käsilaukussa.

TOTAALISTA YLINOPEUS VALVONTAA JA
KOLARI- JA ULOSAJOHÄLYTYS TURVAA

22.06.2021 Klo. 01:15:34

YLINOPEUSHÄLYTYS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen ajonopeus on
98 km/h ja se on yli maksimin 80 km/h.
Vähennä nopeuttasi välittömästi.
21.06.2021 Klo. 23:41:18

YLINOPEUSHÄLYTYS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen ajonopeus on
89 km/h ja se on yli maksimin 80 km/h.
Vähennä nopeuttasi välittömästi.
17.06.2021 Klo. 11:27:49

ALHAINEN AKUN VARAUS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen laitteen akun
varauskapasiteetti on alle 20%.
Lataa laitteen akku välittömästi.
14.06.2021 Klo. 16:33:42

LAITE POIS PÄÄLTÄ
Huomio. Ajaja Olli Viitanen laite kytketty
itse pois päältä ajomatkan ajaksi.
Huomioi ettet saa itse ajaa ajoneuvoa.
09.05.2021 Klo. 00:18:36

YLINOPEUSHÄLYTYS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen ajonopeus on
91 km/h ja se on yli maksimin 80 km/h.

Tiedämme, että kuljettaja ajaa nopeusrajoituksen mukaan, kun hän tietää,
että jos hän ajaa ylinopeutta tallentuu siitä tieto itse laitteeseen ja palvelimelle, sekä sen että kaikesta tulee hälytystieto hänelle ja haluttaessa myös
vanhemmille. Kun kuljettaja myös tietää, että valvomosta ollaan yhteydessä
pian hänelle soittamalla ja että ylinopeudesta voi saada ison sakon tai ajokiellon, hän alkaa ajamaan rauhallisesti maksiminopeudella.
Usein myös nuorten vanhemmat haluavat tietää, että hänen lapsellaan on kaikki hyvin ja jos nuorta
ei jostain syystä tavotettaisi, niin silloin olisi hyvä nähdä Mobile Appin avulla missä nuori on sillä hetkellä. Samoin jos tapahtuu kolari tai tieltä ulosajaminen silloin myös vanhemmat heti haluavat hälytys
tiedon ja tarkan paikan. 1PRO laite voi ilmoittaa hälytykset niin haluttaessa myös vanhemmille.

Ammattilaiset turvaavat. 1PRO laite ja palvelu lisäävät liikenneturvallisuutta.
Jos kuljettaja ajaa ylinopeutta, silloin erilaiset organisaatiot voivat ottaa niin
halutessaan hoitaakseen erilaisia hälytyksiä. Kun laitteessa on eCall kolaritunnistus, silloin nuoret voivat liikkua ajoneuvolla huomattavasti turvallisemmin kun turva- ja hälytysalan parhaat ja osaavimmat ammattilaiset turvaavat
matkaa jos jotain tapahtuisi. Samoin palvelimen hälytysautomatiikka ja myös
ammattilaiset valvovat ylinopeuksia ja mahdollista laitteen sabotointia.

Ylinopeus-, sabotointi- ja kolarihälytykset
voidaan ohjata aina heti kuljettajalle itselleen
ja myös hänen vanhemmille sekä haluttaessa
ne voidaan ohjata myös näille organisaatioille.

1PRO laitteen GPS-satelliittipaikannus ja GSM/GPRS-yksikkö lähettää erilaiset hälytystiedot omalle pilvipalvelimelle, josta tiedot välitetään heti haluttuihin 24/7 Help Desk tai hälytysvalvomoihin. Siellä ympäri vuorokauden
päivystävät huipputason ammattilaiset katsovat 1PRO laitteen ja palvelun lähettämiä ylinopeus-kolari-sabotointitai muita hälytystietoja sekä ajettuja ylinopeuksia. Koska palvelimella on asiakkaan yhteystiedot, voivat valvomon
henkilöt reagoida niihin soittamalla heti kuljettajalle, omistajalle, lähiomaisille tai asiakkaan valitsemille henkilöille.
Ja jos halutaan niin kolarihälytykset menee 112 HÄTÄKESKUS sekä ylinopeustiedot TRAFI tai POLIISI tai muille.
Myös muut valvomot kuten SECURITAS tms voivat näin sovitusti soittaa aina kuljettajalle sekä vanhemmille
ylinopeudestakin. Tarvittaessa ylinopeutta ajava auto voidaan paikallistaa, jolloin POLIISI voi sen pysäyttää.
Onnettomuudessa hälytysvalvomon ammattilaiset havaitsevat, että jos ajoneuvo ei liiku tai on tieltä ulkona tms.
jolloin he voivat alkaa soittamaan kuljettajalle ja lähettää paikalle apua. Samoin infota vanhemmille ja omaisille.

G-FORCE
GYRO
eCALL
e-SIM
3D G-SENOR, 6-AXIS, E-SIM...
1PRO laitteessa on nk. musta laatikko yksikkö ja
sen herkkä G-kiihtyvyys liiketunnistin ja GYROasentotunnistin mittaavat ja tallentavat kaikkia
liikkeitä ja ajonopeutta 100 kertaa sekunnissa
laitteen lyhytmuistiin josta tieto menee pilvipalvelimelle. Laitteen GSM piirikorttiin integroidussa
yksikössä on kortiton elektroninen E-SIM, joka
ei tarvitse perinteistä SIM-korttia, vaan laite
yhdistyy automaattisesti GSM-verkkoon.

Lentokoneissa, formuloissa ja ralliautoissa olevaa tekniikkaa. Vaikka
1PRO laitteen hinta on edullinen, silti siinä on huipputekniikan G-liike/
kolari/ isku ja GYRO-asentotunnistin sekä eCall kolarihälytyksen siirto.
Laitteen herkkä eCall järjestelmä tunnistaa erilaiset onnettomuudet
kuten kolarin, tieltä ulosajon, törmäyksen ja auton pyörähtämisen...

Alle 2G
isku=
2G - 4G isku=
4G - 8G isku=
8G - 12G.. isku=

kevyt tärähdys
pieni kolari
keskikova kolari
raju kolari

Laitteen 3D G-sensori ja 6 AXIS
GYRO tunnistin havaitsee
pienimmätkin liikkeet ja iskut,
kaikkiin kuuteen eri 3D- suuntiin.

Näissäkin kolareissa 1PRO ylinopeusvaroitin olisi lähettänyt heti eCall hälytyksen mm. 112 HÄTÄKESKUS, POLIISI, TRAFICOM...valvomoihin.

G-SENSOR

1PRO ylinopeusvaroitin laite on matkapuhelimen kokoinen, mutta silti se on täynnä
uusinta tekniikkaa, kuten vähävirtainen e-Paper / e-Ink näyttö, e-SIM (ei SIM korttia),
nopea 4G yhteys, G-liiketunnistin, GPS-yksikkö, kaksisuuntainen Bluetooth Smart
vastaanotin ja lähetin, tehokas kaiutin-sireeni sekä mikrofoni ja paljon muuta hienoa.

Sisäänrakennettu herkkä monikanavainen GPS-yksikkö
antaa tarkan ajonopeuden
sekä myös paikkatiedon.

ON-OFF virtakytkin jolla laite voidaan kytkeä pois yhden ajomatkan
ajaksi kerrallaan jos joku muu ajaa.
MUTE mykistys painike mykistää
ylinopeus hälytyksen ja kuittaa sen.

Laitteessa on kiinteästi piirikorttiin asennettava elektroninen e-SIM 4G GSM-yksikkö
joka ei tarvitse erillistä
mekaanista SIM-korttia.

Laitteessa on sisäänrakennettuna
todella herkkä G-liiketunnistin, joka
reagoi kun auton ovi aukaistaan ja
autoon tullaan jolloin laite käynnistyy
automaattisesti. Samoin se sammuu
kun liike loppuu. Kolareista yms. lähtee hälytys eteenpäin GSM avulla.

Pakkasessakin toimiva
vähävirtainen e-paper/
e-Ink mv-näyttö ilmoittaa
asetetun maksimi nopeuden, ajetun ylinopeuden,
sen hetkisen ajonopeuden,
sekä GSM-GPS signaalivoimakkuuden ja akun tilan.

USB ladattava Litium akku, joka
mahdollistaa jopa yli 100h ajamisen.
Lataus 1-3 kertaa kuukaudessa riippuen ajomääristä. Automaattinen
ON-OFF toiminto kun auto liikkuu.

SOS-HELP painikkeella
voidaan tehdä nk. eCall
kolari- tai avunpyyntö
hälytys. Silloin hälytyksiä
vastaanottava valvomo
saa tarkan paikka- ja muun
tiedon sekä voi ottaa jopa
puheyhteyden laitteeseen.

Laitteen ID numero ja QR-koodi
jolla Poliisi tai viranomainen voi
tarkistaa palvelimelta kenen laite
on ja onko se aktiivinen. Samoin
sieltä näkee ylinopeudet ja myös
paikkatieto sekä muuta tietoa.

Micro USB portti jolla laitteen voi ladata autossa tai
kotona USB laturista.

Sisäänrakennettu kaksisuuntainen
Bluetooth Smart yhteys puhelimen,
kaiuttimen tai SOS-HELP painike.

Sireeni-kaiutin joka antaa kuljettajalle
ylinopeusvaroituksen sekä mahdollistaa
puheyhteyden integroidulla mikrofonilla.

Iskun kestävät kuoret, jotka huoltoliike voi helposti vaihtaa jos laitteet
ovat vuokraus- tai lainakäytössä.

Laitteen koko on; K: 140mm x L: 78mm x S:20mm

GPS-GSM SPEED ALARM

TÄYDELLINEN KOLARIN
ANALYYSIJÄRJESTELMÄ.

1PRO laitteen kolarianalyysi raportista saa selville, jos joku ajaa ketjukolarissa
auton perään, onko kuljettaja itse ensin törmännyt edellä ajavaan, millä nopeudella kuljettaja on ajannut ennen kolaria tai tieltä ulosajoa jne... Samoin voidaan
todistaa, jos joku on törmännyt autoon sen ollessa pysäköitynä tai ajossa yms.
Laitteen valmistaja META SYSTEM tehdas on valmistanut jo nyt lähes 8.000 000 Telematic System yms. laitetta joissa
on markkinoiden hienointa tekniikkaa oleva kolari- ja iskutunnistus järjestelmä. Laite tallentaa 100 kertaa sekunnissa
ja jos tapahtuu jotain, on kaikki ennen- ja jälkeen G-iskun tapahtuneet yksityiskohdat mahdollista saada. Tästä kolari
analyysi raportista saa useita erilaisia yksityiskohtia, jopa street view katunäkymän ja muut normaalit karttakuvat.
Myös kuljettajan ajotavan, onko se agressiivinen tai rauhallinen sekä auton sivuttaisluisut ja muut tiedot tallentuvat.

KULJETTAJAN AJOTAPA?

Joidenkin kuljettajien ajotapa on todella
agressiivinen ja näin ollen polttoaineen
kulutus voi olla jopa kaksinkertainen sekä
pakettiauton ison massan takia auto kuluu.
Usein myös hurjastelu ei ole hyväksi yrityksen imagolle. Nyt tähänkin on ratkaisu.

Tikkurilantie

Dickursbyvägen

Mahdollista saada jopa miljardien säästöt.

Suhde: 1€:n sijoitus tuo
ainakin 1000€ säästöjä.
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YLINOPEUSHÄLYTYS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen ajonopeus on
98 km/h ja se on yli maksimin 80 km/h.
Vähennä nopeuttasi välittömästi.
21.06.2021 Klo. 23:41:18

YLINOPEUSHÄLYTYS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen ajonopeus on
89 km/h ja se on yli maksimin 80 km/h.
Vähennä nopeuttasi välittömästi.
17.06.2021 Klo. 11:27:49

ALHAINEN AKUN VARAUS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen laitteen akun
varauskapasiteetti on alle 20%.
Lataa laitteen akku välittömästi.
14.06.2021 Klo. 16:33:42

Jos vaikka Suomen valtio hankkisi laitteet, silloin laitekustannus investointi ostettaessa olisi alussa noin 155€
ja laitteen 8-10 vuoden käyttöaikana kustannus noin 17€
vuodessa, vain alle 2€ kuukaudessa per nuori kuljettaja.

LAITE POIS PÄÄLTÄ
Huomio. Ajaja Olli Viitanen laite kytketty
itse pois päältä ajomatkan ajaksi.
Huomioi ettet saa itse ajaa ajoneuvoa.
09.05.2021 Klo. 00:18:36

YLINOPEUSHÄLYTYS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen ajonopeus on
91 km/h ja se on yli maksimin 80 km/h.

Vuosittain tulee uusia kuljettajia noin 40.000. Jos valtio ja vakuutusyhtiöt maksaisivat vuokraamisen, tai jopa ostaisivat nämä laitteet kaikille uusille kuljettajille on laitekustannus vain noin 7-8
miljoonaa euroa vuodessa. Saman verran kuin mitä muutama
nuori loukkaantuu, tai invalisoituu loppuelämäkseen tai kuolee.
Suomessa on nyt noin 200-250.000 nuorta kuljettajaa joiden kaahaamista pitäisi heti hillitä. Jos valtio ja vakuutusyhtiöt maksavat
laitteet tai edes osan, puhutaan aika pienistä kustannuksista.
Tehokkainta olisi se, jos uuden ajokortin saanut joutuisi käyttämään laitetta 2-3 vuotta,
niin että ensin vaikka maksimi 80 km/h ja sitten 90-100 km/h. Samoin järkevää olisi se
jos jokainen alle 25-vuotias joutuisi käyttämään laitetta ainakin 1:n tai 2.n vuoden ajan.
Heille valtio ja vakuutusyhtiö voisi kustantaan laitteen kokonaan tai ainakin osittain. Kun
nuori käyttänyt 2-3 vuotta, sama laite annetaan seuraavalle kuljettajalle uusilla kuorilla.
Ylinopeuden takia ajoluvan menettänyt vanhempi kuljettaja voisi jatkaa ajamista
maksimi 90-100 km/h, jos hän pitää laitetta 1 vuoden tai vakavissa nopeusylityksissä
2 vuotta. Näin hän ei joudu lomautetuksi tai ei menetä työpaikkaa, sekä jos kuljettaja
on yrittäjä ei hänen oma yritys mene konkurssiin kun asiakas irtisanoo sopimuksen.
He voivat itse vuokrata laitteen tai ostaa laitteen itselleen sekä myydä sen pois.

Uskomme ja tiedämme, että vuosittain vain 7-8 miljoonan euron
sijoitus valtiolta sekä 1-2 miljoonan sijoitus per vakuutusyhtiö
uuden ajokortin saaneisiin ja alle 25 vuotiaisiin nuoriin tulee
takaisin tulevina vuosina useiden miljardien säästöinä.

1PRO ylinopeusvaroittimen kustannus
kuljettajalle olisi vuokratessa vain noin

8-12€ per kuukausi

Ostettaessa ja myöhemmin eteenpäin
myytäessä toiselle käyttäjälle vain noin

5-6€ per kuukausi
KUSTANNUS PÄIVÄSSÄ VAIN

Tulevaisuuden ajoturvallisuus
tekniikkaa, kaikille, jo tänään.
Ajatuksemme on, että 1PRO laitteen kuukausivuokra olisi vain noin
8-12€ kuukaudessa, eli yhden ”mäkkärikäynnin” verran. Kuluttajan
ostaessa itselleen laitteen, sen Svh. olisi noin 190-200€ sis. Alv 24%,
josta myytäessä eteenpäin käytön jälkeen hän saa 80-100€ takaisin.

1PRO laitteen ja 4G verkossa toimivan laitteen,
sen palvelun ja ohjelmistojen kokonaiskustannus
on kuluttajalle Svh hintana päivässä vain noin
0,20€- 0,50€ riippuen onko laite ostettu tai vuokrattu.

GPS-GSM SPEED ALARM

1PRO laitteen, serveripalvelun, 4G yhteyden ja hälytyksien siirron
Poliisille, Traficomille, 112 Hätäkeskukselle jne.. kuljettajalle kustannus ja palvelin ohjelmistoineen olisi vain noin 4-6€ kuukaudessa.
Toivomme, että tämän pienen kustannuksen valtio ja vakuutusyhtiöt
maksavat yhdessä, koska tämän laitteen avulla nämä organisaatiot
tulevat säästämään tulevaisuudessa aivan varmasti useita miljardeja.
Ehdotuksemme:
Uuden ajokortin saanut joutuisi käyttämään laitetta 2-3 vuotta, niin että ensin vaikka maksimi
80km/h ja sitten 90-100 km/h. Alle 25-vuotias vaikka 2 vuotta. Ylinopeuden takia ajoluvan
menettänyt vanhempi 26> kuljettaja voisi jatkaa ajamista maksimi 90-100 km/h jos pitää
laitetta 1 vuoden tai vakavissa nopeusylityksissä 2 vuotta.

Vanhemmat puoltavat

Äidit, isät, sisarukset, isovanhemmat, kummit sekä
ystävät ovat usein huolissaan mitä omalle lapselle
tai hänen kyydissään oleville matkustajille käy.
Arviomme mukaan 70-80% suomalaisista haluaa,
että nuorten-, uuden ajokortin saaneiden-, alle 25vuotiaiden ja usein ylinopeutta ajaneiden kuljettajien kaahaamista aletaan nyt rajoittamaan. Pian.
Tärkeintä on ehkä se, että heti alussa nuori kortin
saanut tottuu ajamaan vaikkapa 2-3 vuoden ajan laitteen valvomana aluerajoituksien mukaisesti. Samoin
myös vanhemmat jatkuvasti ylinopeutta ajavat ja kortin jäähylle menettäneet kuljettajat tottuvat ajamaan
rajoitusten mukaan 1-2 vuoden laitteen käytön jälkeen.

Vanhemmat pelkäävät
ettei vain omille lapsille
tapahdu mitään pahaa

Tässä yksi meidän ajatus kuinka laite ja sen palvelu, nopeudenvalvonta,
hälytykset sekä yhteydenotto kuljettajaan tai vanhempiin voisi toimia.
Mikäli kuljettaja alkaa ajaa ylinopeutta lähtee siitä heti tieto eteenpäin 1PRO palveluun 4G verkon
avulla, jota voi hallita yhteistyössä One-Pro, Traficom, Poliisi, 112 Hätäkeskus ja erillinen valvomo.
Kuljettajaan yhteydenottoa voi tehdä myös vaikka joku muu taho kuten Securitas tms.

24/7 valvomo

Poliisi tien
päällä voi
tarkistaa
laitteen ja
palvelun

Vanhemmat

Nuori 17-25
kuljettaja

24/7 valvomo

Joka vuosi keskimäärin noin 4.700 nuorta 17-25 ikäistä
loukkaantuu ja moni myös invalidisoituu, koska paikalle
ei saada nopeasti apua. Nyt kolarihälytys ja tarkka paikkatieto on mahdollista saada heti eteenpäin ja antaa apua.
Jos tapahtuu kolari, eläintörmäys, tieltä ulosajo tai muu avuntarve, tästä
lähtee eCall kolari- ja SOS-HELP -hälytystieto muutamassa sekunnissa
eteenpäin sinne minne se halutaan siirtää, Traficom tai 112 Hätäkeskus.
Kun autossa olevilla on ulkoinen tai sisäinen verenvuoto on tärkeää, että
apua saadaan heti paikalle. Näin voidaan estää kuolemia ja lopun elämän
invalidisoitumisia sekä välttää kuntoutusta, ja myös minimoida kärsimyksiä.

1PRO GPS-GSM ylinopeusjärjestelmän telemaattinen laite, nk. ”musta laatikko”
laitteen mahdollinen valmistaja voisi olla edustamamme alan johtava ja maailman eniten alan järjestelmiä valmistanut Italialainen META SYSTEM -yritys, jonka
laitteet ovat ominaisuuksiltaan alan ylivoimaisesti parhaita. Kiinalainen DEREN
ELECTRONICS konserni yhdistyi META SYSTEM kanssa ja konsernin liikevaihto
on 7,4 miljardia ja heillä on yli 12.000 työntekijää. Konsernin asiakkaina on lähes
40 automerkkiä ja tehtaan laitteisiin luottavat sadat vakuutusyhtiöt.

GPS-GSM SPEED ALARM

Tutustu ja vakuutu.
META SYSTEM- ja DEREN ELECTRONICS -konsernilla on yli 12.000 työntekijää
Yhtiöllä on 28 eri tehdasta, joista 8 on Euroopassa. Samoin toimintaa ympäri maailmaa
Italialainen META SYSTEM tehdas on 45 vuotta vanha ja se on perustettu jo vuonna 1973
DEREN on 29 vuotta vanha Kiinalainen elektroniikka-alan yritys joka on perustettu 1989
Konsernin liikevaihto on 7,4 miljardia ja yritys panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen
22.06.2021 Klo. 01:15:34

YLINOPEUSHÄLYTYS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen ajonopeus on
98 km/h ja se on yli maksimin 80 km/h.
Vähennä nopeuttasi välittömästi.
21.06.2021 Klo. 23:41:18

YLINOPEUSHÄLYTYS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen ajonopeus on
89 km/h ja se on yli maksimin 80 km/h.
Vähennä nopeuttasi välittömästi.
17.06.2021 Klo. 11:27:49

ALHAINEN AKUN VARAUS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen laitteen akun
varauskapasiteetti on alle 20%.
Lataa laitteen akku välittömästi.

1PRO laitteelle
ja palvelulle on
haettu Patenttiaja myös Hyödyllisyysmalli suojaa.

14.06.2021 Klo. 16:33:42

LAITE POIS PÄÄLTÄ
Huomio. Ajaja Olli Viitanen laite kytketty
itse pois päältä ajomatkan ajaksi.
Huomioi ettet saa itse ajaa ajoneuvoa.
09.05.2021 Klo. 00:18:36

YLINOPEUSHÄLYTYS
Huomio. Ajaja Olli Viitanen ajonopeus on
91 km/h ja se on yli maksimin 80 km/h.

Yritys kasvaa nyt voimakkaasti koska se valmistaa sähköautojen akku- ja latausjärjestelmiä
monille eri autovalmistajille. Vuonna 2015 META alkoi valmistamaan niitä mm. BMW i3 autoon.
Tehdas valmistaa erilaisia autoteollisuuden tuotteita kuten; GPS-GSM telemaattisia laitteita,
sähköauton akku- ja latausjärjestelmiä, ajovaloja, hälyttimiä, peruutustutkia, TPMS- renkaiden
paineenvalvonta järjestelmiä, OBC-CCU-PCB-TSP-ADAS yksiköitä, sähkö- ja kaapelisarjoja....
Asiakkaina mm. AUDI, BMW, CITROEN, FERRARI, MERCEDES, RANGE ROVER, VOLVO,
MAZDA, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, KIA, TOYOTA... sekä monia muita automerkkejä
ja automaahantuojia, sekä myös BOSCH, CONTINENTAL, DELCO...valmistuttaa tuotteita
META SYSTEM ”musta laatikko” tuotteisiin luottaa yli 150 vakuutusyhtiötä ja turva-alan yritystä
META SYSTEM on valmistanut yli 200.000 000 kpl erilaisia ajoneuvon turvalaitteita ja yhteensä
lähes 8.000 000 kpl GPS-GSM telematic system ”musta laatikko” laitetta Euroopan markkinoille
META on alan johtava yritys, joka valmistanut enemmän kuin kaikki muut tehtaat yhteensä
Laitejärjestelmät on kehitetty Euroopan markkinoille. Niillä on tärkeimmät hyväksynnät kuten;
ISO 9001:2008, ISO TS 16949, ISO 14001:2001, ISO/IEC 15504, BS OHSAS 18001, TS 16949,
TÜV, SRA, CE, EC, DEKRA, E24, SGS, ROHS... ja ne täyttävät kaikki Automotive vaatimukset

Luotettava maahantuoja ja yhteistyökumppani.
teknisen tukkukaupan asiantuntija

ONE-PRO yhtiön taustajoukoilla on noin 25 vuoden kokemus ajoneuvojen
sekä kiinteistön turvallisuustuotteiden ja muiden elektronisten tuotteiden
maahantuonnista. Olemme useilla tuotteilla markkinajohtaja.
Oy ONE-PRO Ab on perustettu vuonna 2004 muutamien johtavien turvallisuus-, ajoneuvo- ja kotielektroniikkavalmistajien toivomuksesta maahantuomaan ja markkinoimaan heidän tuotteitaan Suomessa.
Yhtiön johtohenkilöillä on yli 30 vuoden maahantuonnin kokemus erilaisten ajoneuvojen- ja turvalaitteiden,
kiinteistöjen sekä henkilösuoja turvalaitteiden maahantuonnista ja kehittämisestä. Olemme maahantuoneet
Suomen markkinoille noin 200.000 ajoneuvojen, moottoripyörien ja veneiden murtohälytintä, yli 100.000
kiinteistöturvahälytintä ja kamerajärjestelmää, lähes 80.000 peruutustutka laitteistoa, sekä tuhansia GPSGSM Telematic System laitteita. Samoin 30 vuoden aikana tiimimme on maahantuonut noin 350.000 palovaroitinta sekä tässäkin 1PRO GPS-GSM Speed Limiter projektissa tarvittavaa kokemusta on lähes
100.000:n vakionopeudensäädin laitteiston myynnistä.
Eli tiimimme henkilöt ovat toimittaneet lähes 1.000 000 kpl erilaisia turvalaitteita, joten voitte olla varma
että kokemusta ja osaamista löytyy. GPS-GSM laite toimittaja Italialainen META SYSTEM on valmistanut
yli 200 miljoonaa turvalaitetta ja GOLD AUTOMOTIVE / LITE-ON on valmistanut ja myynyt useita kymmeniä miljoonia CRUISE CONTROL- ja SPEED LIMITER-laitteita. Asiakkaitamme ovat maamme suurimmat
tukkuliikkeet, kauppaketjujen keskusliikkeet, puhelinoperaattorit, kodinkoneliikkeet, autoliikkeet ja -maahantuojat, autoalan kunnostus- ja asennusliikkeet, moottoripyöräliikkeet ja -maahantuojat, elektroniikkaliikkeet,
hifi- ja audioalan liikkeet, urheiluliikkeet, venealan liikkeet, varaosa- ja tarvikeliikkeet sekä liikelahjaliikkeet.
Teemme läheistä yhteistyötä vakuutusyhtiöiden ja turva-alan yritysten kanssa.
Toimitilamme, yhteensä noin 1.500m2, sijaitsevat Tikkurilassa, Vantaalla.

Safety & Security

GPS-GSM Telematics

Car Accessories

Young Driver Project

GPS-GSM Telematics System

Wireless

Products lines

Bluetooth Intercoms & Headsets & Cameras

Olemme maahantuoneet yli 10 vuoden ajan myös:

Laitekustannus investointi alussa noin 155€ ja 8-10 vuoden käyttöaikana vain noin 17€
vuodessa, alle 2€ kuukaudessa. Vain 2€ kuukaudessa per uusi tai nuori 17-25 kuljettaja.
Jos Suomen kansalaiset haluavat tähän muutosta, niin miksi Sinä ja organisaatiosi jossa
työskentelet, ette lähtisi minimoimaan tätä probleemaa Suomessa. Voimme taata, jos Te
tulette mukaan tähän projektiin kehittäjäksi, vaikuttajaksi ja hyvän asian toteuttajaksi,
sen ihmiset tulevat muistamaan.
Tuotteen keksijä, kehittäjä ja markkinoija:

TOTAALISTA SUOJAA

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Puutarhatie 20 (Tikkurila), 01300 Vantaa
Puh. (09) 231 500 50 www.one-pro.fi
markku.koskinen@one-pro.fi
Puh. 0400 421102
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