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Matkalla tulevaisuuteen
Maailma on keskellä historiansa suurinta murrosta.
Tällä kertaa muutoksen pääajurina toimii digitalisaatio, jonka rinnalla vaikuttavat kaupungistuminen,
ilmastonmuutos, väestönkasvu ja globalisaatio.
Digitaaliteknologia ja internet sekä niiden mahdollistamat palvelut ovat muuttamassa yhteiskuntaa
tavalla, jota ei ole nähty sitten sähkön keksimisen.
Digitalisaatio vaikuttaa käytännössä kaikkeen tekemiseemme. Se on läsnä kotona, koulussa, toimistossa ja tehtaalla. Se on läsnä maalla, merellä ja
ilmassa. Se muuttaa fyysisiä tavaroita bittivirroiksi
ja fyysistä liikennettä virtuaalisiksi toiminnoiksi.
Kun kaikki muuttuu, on myös liikennepolitiikan
muututtava.
Tällainen perustavaa laatua oleva muutos on aina
paitsi uhka niin myös mielenkiintoinen mahdollisuus.
Tämä oli myös se perusajatus, jonka pohjalta liikenneministeri Merja Kyllönen syksyllä 2012 asetti
Uuden liikennepolitiikan klubin:
”Maailma muuttuu. Liikennejärjestelmään kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet ja monimutkaistuneet
valtavasti 2000-luvulla. Ilmastonmuutos, niukat
resurssit ja kasvavat kilpailukykyhaasteet pakottavat meidät etsimään uutta lähestymistapaa ja uusia
työkaluja ongelmanratkaisuun. Olemme tilanteessa,
jossa aikaisemmat menettelymme sekä käytössä
oleva aikamme, rahamme ja henkilöstömme eivät
riitä tavoitteiden saavuttamiseen. Etsimme uutta
ajattelua.”
Uuden liikennepolitiikan klubin asettamispäätös 25.9.2012
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Uuden liikennepolitiikan klubiin kutsuttiin edustajia eduskunnasta, ministeriöistä, maakunnista,
kaupungeista, virastoista, tiede- ja tutkimusmaailmasta sekä yritysmaailmasta. Lopputuloksena oli
positiivisella tavalla sekalainen kokoonpano erilaisilla taustoilla ja ajatuksilla varustettuja yksilöitä
ympäri Suomea. Klubin tavoitteena oli varmistaa,
että liikennepolitiikan valmistelussa edetään määrätietoisesti kohti asiakaslähtöistä toimintaa ja laajapohjaista yhdessä tekemisen kulttuuria. Klubissa
haluttiin löytää liikennepolitiikan tuottavuutta ja
vaikuttavuutta parantavia uusia mahdollisuuksia
hyödyntämällä tehokkaasti innovaatioita ja uutta
teknologiaa. Ministeri Kyllösen jälkeen klubia
johtivat myös ministerit Henna Virkkunen ja Paula
Risikko.
Klubissa suunnattiin heti kohti tulevaisuuden liikennejärjestelmää - pää hieman pilvissä, mutta jalat
kuitenkin, ainakin ajoittain maan pinnalla pitäen.
Klubi kokoontui kahden ja puolen vuoden toimikautensa aikana kaikkiaan 12 kertaa. Jokainen tapaaminen oli ennakolta suunniteltu. Pääsääntöisesti
kokoontumiset aloitettiin laadukkaalla alustuksella,
jonka antia pohdittiin ja jatkotyöstettiin porukalla.
Hyvin nopeasti klubin rento ilmapiiri sai osallistujien luovuuden liikkeelle ja sellaiset isot teemat
kuten digitalisaatio, internettalous, jakamistalous,
joukkoistaminen, palvelullistuminen sekä globaalit liikennepoliittiset haasteet nousivat valokeilaan.
Näkökulmana oli erityisesti se, miten tällaiset valtavat haasteet voidaan voittaa siten, että ne samalla
poikisivat liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille
yrityksille.

Monipuolisen asiantuntemuksen, vastuullisen ajattelun ja luovan ilmapiirin yhteisvaikutuksena syntyi
ajatus liikenteen internetistä, joka otti ensin vaikutteita ICT-alasta otsikolla ”Traffic as a Service”
ja jalostui ajan kanssa nykyiseen muotoonsa eli
”MaaS – Mobility as a Service” eli Liikenne palveluna
–ajattelutavaksi. Sittemmin ajattelutapa on saanut
runsaasti huomiota sekä kansallisessa keskustelussa
että erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä.
Voidaankin sanoa, että liikenteen digitaalinen murros tiivistyy lyhenteeseen MaaS, joka merkitsee
liikennejärjestelmän ekosysteemin perinpohjaista
muutosta. Asiakkaille ei enää tarjota vain yksittäisiä
liikennemuotokohtaisia liikkumispalveluja vaan eri
liikkumis- ja liikennemuodoista rakentuvaa joustavaa, räätälöitävää ja koko matkaketjun kattavaa
palveluvalikoimaa. Palveluita tarjotaan asiakkaiden kulloistenkin tarpeiden mukaan yhdistelemällä
erilaisia liikkumistapoja. Se tarkoittaa, että ihmiset
voivat liikkua mahdollisimman helposti ja saumattomasti erilaisia liikennevälineitä ja -ketjuja hyödyntäen. Digitaalisuuden, mobiiliteknologian ja laajan
tiedonkeruun merkitys on suuri, koska ne mahdollistavat matkaketjun varaamisen mistä tahansa ja
minne tahansa.
Uusi ajattelu avaa laajoja näkymiä monella saralla.
MaaS luo liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen
toimijoille, ja Suomessa ollaan maailman kärjessä
liikenteen uuden toimintamallin kehittämisessä.
Liikennettä koskevat systeemiset innovaatiot, kuten
erilaiset mobiiliapplikaatiot ja mobiilioperaattorit
voivat olla yksi Suomen menestysvaltti jatkossa.
Kaikkia toimialoja koskeva digitalisaatio tarkoittaa,
että nykyiset rakenteet menevät uusiksi. Liikenne ja
siihen liittyvät palvelut ovat globaali liiketoimintaalue, jossa markkinan arvo on euroissa mitattuna
valtava.
Suomi on edelläkävijä uudessa liikennepolitiikassa,
ja maamme liikennesektorin kehitystä seurataan
maailmalla tarkasti. Kysyntä uudenlaisille liikennepoliittisille ratkaisuille kasvaa jatkuvasti globaalisti
autoistumisen lisääntyessä, kaupungistumisen
tuoman ruuhkautumisen pahentuessa ja päästöjä
koskevan ympäristönsuojelun tarpeen kasvaessa.
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Autoja on nyt miljardi, vuonna 2020 kaksi miljardia,
ja 2050 jo neljä miljardia. Samaan aikaan autoja
käytetään vajaalla teholla, esimerkiksi Suomessa
yksityisautoilla on vain neljän prosentin käyttöaste.
Uudenlainen liikennemalli ja -ajattelu voi ratkaista
kasvavan liikenteen globaalit ongelmat kerralla
tai ainakin merkittävästi helpottaa niiden kanssa
painimista. Resurssien tehokkaampi käyttö parantaa
liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja infrastruktuurin käyttöä. Liikenne on tällä hetkellä merkittävä
päästölähde, ja ilmastonmuutoksen hillinnässä
liikenteen päästöjen vähentäminen on keskeisellä
sijalla. Onnistunut liikenneinnovaatio tuo sekä liiketoimintaa että parantaa maailmaa. Koko yhteiskunta
linkittyy liikennejärjestelmään. Ihmiset liikkuvat
paikasta toiseen, ja teollisuus ja muu elinkeinoelämä tarvitsevat sujuvia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä kuljetuksia. Uudenlainen liikenne- ja liikkumisen ajattelu vaikuttaa myös infrastruktuuriin ja
kaupunkisuunnitteluun.
Elämme jännittävän liikennetulevaisuuden kynnyksellä. Siirtyminen MaaS-ajatteluun ja sen käytännön
toteuttamiseen tapahtuu vaiheittain, ei kertarysäyksellä. Suomessa kehityksen ensi askeleet on jo
otettu, olemme hyvässä vauhdissa kohti uudenlaisen liikenteen maailmaa. Tulevaisuus ei synny
itsestään vaan se muovataan aktiivisilla päätöksillä
ja toiminnalla.
Tämä julkaisu kuvaa sitä, millaista liikenne ja siihen
liittyvät palvelut voivat olla vuonna 2030. Näkymiä
tulevaisuuteen tarjoavat klubissa mukana olleet
tahot. Futuriikki koostuu kahdesta osasta: tästä
hetkestä tulevaisuuteen katsovista kirjoituksista ja
vuoden 2030 näkökulmasta laadituista teksteistä.
Vauhdikasta matkaa tulevaisuuteen!

Minna Kivimäki
Osastopäällikkö, ylijohtaja
Liikenne- ja viestintäministeriö

Näkymiä
vuoteen 2030
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Näkymiä vuoteen 2030
Juha Kenraali
Tietojohtaja, Trafi

Tiedolla avainrooli liikkumisen murroksessa
Onko 15 vuotta pitkä vai lyhyt aika liikenteessä
tapahtuville muutoksille? Kun puhutaan isoista muutoksista, 15 vuotta on lyhyt aika. Pienempiä muutoksia taas tapahtuu tietysti koko ajan.
Trafi lanseerasi hiljattain tiedon viidenneksi liikennemuodoksi, koska tiedolla on iso rooli muutoksissa. Tieto viidentenä liikennemuotona tarkoittaa
sitä, että tieto liikuttaa sekä ihmisiä että tavaroita.
Vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen tulee yhä
enemmän virtuaalisia piirteitä. Todellisuus ja virtuaalisuus sekoittuvat, mikä näkyy jo nyt nuorissa ikäryhmissä. Siinä sivussa myös liikkuminen muuttuu,
mutta se tapahtuu osana tätä laajempaa muutosta.
Muutos alkaa isoista kaupungeista. Auton omistamisen sijaan ihmiset siirtyvät käyttämään erilaisia
liikkumispalveluja. Kaupunkien keskustat muuttuvat
autottomiksi, ja oma auto jätetään yhä kauemmaksi. Itsekin haluaisin eroon perheen toisesta
autosta. Se ei kuitenkaan nyt ole mahdollista, koska
Hämeessä ei ole tarjolla kilpailukykyisiä vaihtoehtoja liikkumiseen.

Tietoa kerätään kaikkialta, myös liikkujilta. Liikkumistiedon yhdistäminen mullistaa nykyisen internetin. Kun kaikki kytkeytyy kaikkeen, liikkumistieto ja
-vaihtoehdot tiedetään reaaliaikaisesti. Liikkumisajasta tulee arvokasta ja markkinoille syntyy uusia
liikkumispalveluja. Myös vanhat liikennealan toimijat
joutuvat uudistamaan toimintatapojaan.
Toinen konkreettinen esimerkki muutoksesta on
automaatio, joka lisääntyy kaikkialla. Liikenteessä
automaatio korvaa jo nyt monia manuaalisia toimintoja. Vuonna 2030 uudet autot osaavat ajaa paremmin kuin keskivertokuljettaja. Automaatio perustuu
tietoon, ja siirrettävät tietomäärät tulevat kasvamaan valtavasti.
Jos voisin tiedon avulla muuttaa yhden asian liikenteessä, se olisi liikenteen hinnoittelun kehittäminen.
Painottaisin omistamisen sijaan ajettuja kilometrejä.
Se koskee sekä kilometrien määrää että laatua.
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Näkymiä vuoteen 2030
Jukka Mäkitalo
Kehitysjohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiaosasto

Selvästi vähemmän päästöjä vuonna 2030
Digitalisaatio tuo jo lähivuosina uusia ulottuvuuksia
jokapäiväiseen elämäämme. Vapaa-ajan lisääntyminen ja talouskasvu lisäävät myös liikkumista, mutta
älykkäillä ratkaisuilla liikkumisesta voidaan tehdä
aiempaa turvallisempaa ja vähemmän saastuttavaa.
Suomen nykyinen yhdyskuntarakenne on monikeskuksinen malli, jossa palvelut ovat keskitettyjä.
Digitalisaatio ja älykkäät liikennejärjestelmäsovellukset luovat uusia mahdollisuuksia palvelujen saatavuudelle, monipaikkaiselle asumiselle ja kestävän
kehityksen mukaiselle liikkumiselle.
Kaupungistuminen ja asumisen keskittyminen
synnyttävät ruuhka-alueita ja toisaalta harvaan
asuttuja alueita. Liikkuminen saa erilaisia muotoja
eri puolilla Suomea. Harvaan asutuilla alueilla oman
auton käyttö on ehdoton edellytys esteettömään
liikkumiseen. Etenkin ruuhka-alueilla voidaan järjestää tehokkaita, kaikkien käytössä olevia liikkumismuotoja yksityisautoilua korvaamaan.
Liikenne palveluna tuo mukanaan vaihtoehtoja
liikkua ilman omia investointeja. Liikenteen palvelupakettiin voidaan liittää myös eri komponentteja
vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Liikenteen palve-

lujen tuottamisessa on jo nyt valtavat markkinat ja
kasvu on erittäin nopeaa. Suomi on tässäkin asiassa
edelläkävijä maailmassa.

vuotta 2030 koskevan ilmastopaketin toteutuessa
liikenteen päästöt Suomessa tulisi alentaa vuositasolla ehkä jopa 8–9 miljoonaan tonniin.

Millä Suomessa liikutaan vuonna 2030? Tänä
vuonna myytävistä uusista autoista suuri osa on
käytössä vielä 2030. Toisaalta uudet älyteknologiaan pohjautuvat rakenteet ovat jo tulossa. Ne
parantavat turvallisuutta ja ajamisen helppoutta
sekä saastuttavat vähemmän. Erilaiset autonomiset
ja ajamista helpottavat järjestelmät ovat autonvalmistajien tuotekehityksen keskiössä.
Globaalit energia- ja ilmastopoliittiset tekijät sekä
ihmisten arvovalinnat vaikuttavat siihen, kuinka
nopeasti sähkö tai vety syrjäyttävät fossiilisia polttoaineita ajoneuvojen käyttövoimalähteinä. Teknologia ei ole kehityksen esteenä.

EU:ssa kaikille jäsenmaille on asetettu yhteinen
sitova tavoite, jonka mukaan uusiutuvan energian
osuus liikenteen energiankulutuksessa tulee nostaa
kymmeneen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
Suomi on asettanut oman kansallisen tavoitteensa,
joka on kaksinkertainen EU:n tavoitteeseen verrattuna. Kotimaisen tavoitteen mukaan biopolttoaineen
jakeluvelvoite on 20 prosenttia vuonna 2020.
On kuitenkin huomattava, että uusiutuvan energian
ja vähäpäästöisen teknologian edistäminen ei ratkaise liikenteen muita ongelmia, kuten pääväylien
ruuhkautumista tai ruuhka-alueiden pysäköintipulmia. Tarvitaan myös muita ratkaisuja liikkumiseen
ja liikennöintiin.

Ilmastomuutosta pyritään hidastamaan myös
liikenteen osalta. Noin viidennes Suomen kaikista
kasvihuonepäästöistä ja noin 40 prosenttia päästökauppasektoriin kuulumattomista päästöistä aiheutui liikenteestä vuonna 2012. Se tarkoittaa noin 13
miljoonaa tonnia hiiliekvivalenttia. Noin 90 prosenttia liikenteen päästöistä syntyi tieliikenteessä. EU:n

Tehokkaat logistiset järjestelmät ovat ehdoton
edellytys elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Yritysten
kytkeytyminen kansainvälisiin osaamis- ja arvoverkostoihin edellyttää globaalia saavutettavuutta
ja hyviä tietoliikenneyhteyksiä, mutta lisäksi hyviä
logistisia yhteyksiä tuotteiden ja raaka-aineiden
kuljettamiseen.
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Näkymiä vuoteen 2030
Ari Ahonen
toimitusjohtaja
RYM Oy

Käyttäjä on kuningas liikkumispalveluissa
Vuonna 2030 Suomessa tulee olemaan maailman
innovatiivisimmat, jatkuvasti erilaisia käyttäjälähtöisiä liikkumispalveluja tuottavat ekosysteemit. Niiden
kehittämisalustoina ovat monitieteiset huippuosaamisen keskittymät, niin sanotut Traffic Millsit.
Liikkumispalvelujen käyttäjät, tilaajat, tuottajat ja
kehittäjät tekevät niissä tiivistä, kansainvälisesti
arvostettua ja verkottunutta yhteistyötä. Maailmanluokan osaamista syntyy integroimalla rohkeasti
teknisten ja sosiaalisten tieteiden sekä käyttäytymis- ja kauppatieteiden huippuosaamista.
Läpikotaisin palvelullistunut ja digitalisoitunut tulevaisuuden liikennejärjestelmä kykenee vastaamaan
käyttäjien nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Se varmistaa kansalaisille helpot ja joustavat arjen matkat ja
yrityksille kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön. Liikkumispalveluiden dynaaminen kehittäminen
vetää puoleensa uusia osaajia ja kansainvälisiin
läpimurtoihin tähtääviä kasvuyrittäjiä.
Älyä tulee merkittävästi lisää liikkumisen järjestelmiin, palveluihin ja laitteisiin, toivottavasti myös
päättäjiin. Väylät ja liikenne keskustelevat keskenään ja käyttäjien kanssa. Kun jokainen liikkuja
tuottaa tietoa verkkoon, syntyy oppivia järjestelmiä
sekä käyttäjiä opastavia ja yksilöllisiä vaihtoehtoja
tarjoavia paikkatietopalveluita ja muita vastaavia

palveluita. Niiden avulla oman liikkumisen voi suunnitella entistä paremmin.
Liikkumispalveluiden hankintamenettelyt kannustavat käyttäjälähtöisiin innovaatioihin. Tietomallintamista hyödynnetään tehokkaasti infrahankkeiden
kaikissa vaiheissa ja infran koko elinkaaren aikana.
Vuonna 2030 Suomessa tulee toimimaan kymmeniä
liikkumisoperaattoreita, jotka yhdistävät eri palveluntarjoajien liikenteen palveluja kitkattomasti
toimiviksi matkaketjuiksi. Asiakas pääsee sujuvasti
paikasta toiseen riippumatta siitä, mitä liikennemuotoja hän tarvitsee tai käyttää.
Julkisen ja yksityisen sektorin liikkumispalvelut
tukevat luontevasti toisiaan. Koko maassa on
järkevät liikkumispalvelut, jotka ottavat huomioon
myös liityntäpysäköintialueiden, toimivan poikittaisliikenteen sekä julkisen ja yksityisen sähköautoilun
tarpeet.
Käyttäjälähtöisen ja vuorovaikutteisen kehittämisen ansiosta liikkumispalvelut ovat tulevaisuudessa
entistä mediaseksikkäämpiä. Kehitys synnyttää
useita liikkumispalveluiden käyttöön kannustavia
monikanavaisia peli-, tv-, verkko- ja mobiilikonsepteja ja -formaatteja.
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Näkymiä vuoteen 2030
Oras Tynkkynen
Kansanedustaja

Autoilun kulta-aika alkaa olla ohi
New York Times kertoi pari vuotta sitten, että
Yhdysvalloissa autoilun kasvu näyttää taittuneen.
Ajokilometrit henkilöä kohti ovat pudonneet lähes
kymmenyksen vuoden 2005 huipusta. Lasku alkoi
ennen talouskriisiä ja on jatkunut myös talouden
elvyttyä.

Liikennepolitiikka ja kaupunkisuunnittelu ovat vuosikymmeniä perustuneet oletukseen, että autoilu
lisääntyy koko ajan. Mitä jos arvio ei enää pidä
paikkansa? Mitä jos autoilu on länsimaissa saavuttamassa huippunsa, jonka jälkeen autoilu alkaa
menettää suosiotaan?

Murros on ollut suurin nuorissa ikäluokissa. Nuorten
yhdysvaltalaisten ajokorttien määrä on tippunut
neljänneksellä huippuvuosista.

On monia syitä olettaa autoilun kasvun taittuvan
myös Suomessa. Ikäihmiset ajavat lyhyempiä matkoja kuin keski-ikäiset. Kaupungistuminen jatkuu.
Rahoituskysymysten kanssa painivalle valtiolle
autoilu on houkutteleva verotuskohde, ja öljyn hintakin on pitkällä aikavälillä nousemaan päin. Aiempaa suurempi osuus investoinneista kohdennetaan
joukkoliikenteeseen.

Eikä kyse ole vain Yhdysvalloista. Economist-lehden
mukaan ajokilometrit autoa kohti ovat laskeneet
Isossa-Britanniassa ja Japanissa 1990-luvulta asti.
Taloussanomien mukaan Ruotsissa nuorista enää
vain yksi neljästä suorittaa ajokortin 18-vuotiaana.
Suomessa autohuipun saavuttamisesta ei ole vielä
näkynyt vahvoja merkkejä. Autojen ja ajokorttien
määrä, ajettu matka kilometreinä ja automatkat
henkilöä kohti ovat toistaiseksi jatkaneet kasvuaan.
Joitakin heikkoja signaaleja autoilun käänteestä
löytyy meilläkin. Tuoreimmassa henkilöliikennetutkimuksessa autoilun suosio notkahti joillakin mittareilla katsottuna. Autojen ensirekisteröinneissä on
oltu yli kaksi vuosikymmentä vuoden 1990 tason
alapuolella. Ykkösvaiheen ajokorttien määrä on
laskussa.

Suomen kaltaisessa maassa autoja tarvitaan myös
tulevaisuudessa. Silti autoilun määrän mahdollisesti
häämöttävä väheneminen on monessa suhteessa
hyvä uutinen. Autohuipun jälkeisessä Suomessa on
vähemmän saasteita, melua, ruuhkia ja onnettomuuksia. Kansantalouden vaihtotase ja kansanterveys ovat paremmalla tolalla.
Liikennealan kannattaa varautua autohuippuun ja
sen ohittamiseen. Tulevaisuuden kehityskulkuihin
varhain sopeutuvat toimijat pärjäävät murroksessa
parhaiten – ja voivat hyötyä muutoksesta.
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Näkymiä vuoteen 2030
Anita Mikkonen
Maakuntajohtaja
Keski-Suomen liitto

Hyvät yhteydet elinvoimaisuuden edellytys
Oman identiteetin ja kulttuuriperinnön lisäksi
Suomen 18 maakunnalla on alueillaan mittavaa
toiminnallista yhteistyötä. Yhteistyö liittyy kuntien
tehtäviin, elinkeinopolitiikkaan ja yhteisten intressien edistämiseen. Kehitys osoittaa, että kunnilla
on vuosi vuodelta enemmän ja enemmän tarvetta
yhteistyöhön. Valtakunnan tasolla maakunnat tekevät yhteistyötä sekä keskenään että ministeriöiden
koordinoimissa työryhmissä ja foorumeissa.
Lähes joka maakunnassa hyvä saavutettavuus
korostuu tärkeimpänä tulevaisuuden menestystekijänä. Vaikka tietoliikenneyhteydet ovat nousseet
entistä tärkeämmiksi, tarve ihmisten ja tavaroiden
liikkumisessa ei ole pienentynyt. Kansainvälinen
kauppa ja muu yhteistyö on yhä merkittävämpi osa
jokaisen organisaation toimintaa. Lisäksi ihmisten
tarpeet ja halu liikkua kotimaassa ja maan rajojen
ulkopuolella ovat lisääntyneet vuosi vuodelta.
Oma maakuntani Keski-Suomi on nimensä mukaisesti keskellä maata. Vientivetoiselle metsä- ja
teknologiateollisuuden maakunnalle sujuvat logistiset yhteydet maailmalle, erityisesti satamiin, ovat
kriittisin menestystekijä. Kuljetuksissa ja kulkemisessa tietotekniset sovellukset lisäävät tehokkuutta,
täsmällisyyttä ja asioinnin helppoutta. Niiden suhteen ollaan vielä alkumetreillä ja seuraavien vuosikymmenten aikana on tapahduttava merkittävää
kehitystä, jotta kilpailukykymme säilyisi.

Bio-, digi- ja osaamistalous ovat Keski-Suomessa
tulevaisuuden vahvuuksia, luonnonvarojen älykäs
hyödyntäminen nähdään vientivalttina. Tulevaisuutta edustavat Äänekosken kaltaiset biotuotealan ekosysteemit, joissa puuraaka-aine jalostuu
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mitä erilaisimmiksi uuden sukupolven tuotteiksi.
Menestyksen eväät luodaan kansainvälisellä toimintaympäristöllä, toimivalla aluerakenteella ja hyvällä
saavutettavuudella.

Näkymiä vuoteen 2030
Anu Tuominen
Principal Scientist, D. Sc. (Tech.)
Transport Policy, Foresight and Socio-Technical Change
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

Kestävän kehityksen periaatteet palvelevat kokonaisuutta
TransSmart, Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne, on VTT:n strategisen tutkimuksen
kärkiohjelma, joka käynnistettiin vuoden 2013
alussa. Ohjelma koostuu neljästä teemasta: Vähähiilinen energia, Edistykselliset ajoneuvot, Älykkäät
liikennepalvelut ja Kestävä liikennejärjestelmä.
Kärkiohjelma tarjoaa liikennesektorin tutkimukseen
kehittämisalustan, joka edistää yhteistyötä, strategisia kumppanuuksia sekä verkostojen rakentamista
yritysten, tutkimusyhteisön ja julkisen sektorin
kanssa.
TransSmart-kärkiohjelman visio on kuvaus Suomen
liikennejärjestelmästä vuonna 2030. Visiossa kuvataan miten älykkyys ja vähähiilinen energia tuovat
ratkaisuja nykyisen liikennejärjestelmän toimintaympäristön haasteisiin sekä edistävät yhteiskunnallista hyvinvointia. Visio avaa yhden mahdollisen
tulevaisuudenkuvan, joka toteuttaa liikennepolitiikan yhteiskunnalliset tavoitteet niin käyttäjien,
toiminnanharjoittajien kuin elinkeinoelämänkin
näkökulmasta.

Vision mukaan Suomen liikennejärjestelmä toimii
2030 kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
tehokkaana kokonaisuutena niin yhteiskunnan,
talouden kuin ympäristön näkökulmista. Liikenteen
pääkäyttövoimina ovat sähkö, biopolttoaineet ja
vety. Myös perinteisen ajoneuvoteknologian energian ja resurssien käyttö ovat tehostuneet. Liikenteen energiajärjestelmät ovat tuotannon, varastoinnin ja jakelun osalta kiinteästi yhteydessä
toisiinsa ja muuhun infrastruktuuriin.
Edistynyttä teknologiaa hyödyntävät liikenteen
palvelut perustuvat liikenteen ja logistiikan
käyttäjien tarpeisiin. Polttoaineiden, ajoneuvojen, työkoneiden, infrastruktuurin ja palveluiden
kehittäminen ja tuotanto synnyttävät kannattavaa
kansallista ja kansainvälistä liiketoimintaa.
Liikennejärjestelmää kehitetään systemaattisesti
asiantuntija- ja käyttäjätietoa hyödyntäen sekä hallinnoidaan julkisen ja yksityisen sektorin kokonaisvaltaisilla yhteistyömalleilla.
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Perillä 2030
Antti Vehviläinen
Pääjohtaja
Liikennevirasto

Väylät on päällystetty tiedolla
Vuosituhannen kolmen ensimmäisen vuosikymmenen aikana suomalainen liikennejärjestelmä on
kokenut suuren muutoksen. Nyt vuonna 2030 alueelliset keskukset ovat tiivistäneet liikennesuunnittelua ja kohtalaiset yhteydet on voitu säilyttää kaupungistuneen Suomen taajamien ulkopuolellakin.
Suomi on noussut liikennemaailman keskiöön: maa
tunnetaan aktiivisena toimijana kansainvälisissä
verkostoissa ja rohkeana liikenteen innovaatioiden
kokeilijana. Samalla liikennejärjestelmän kehitys
on johtanut puhtaampaan ympäristöön. Osaamisen
ytimeen on noussut tiedon hyödyntäminen.
Digilasipinnalla näkyy Suomen kartta, jossa värit
vaihtuvat ja kaartuvat viivat muodostavat yhteyden
kahden kaupungin välille. Seisomme rautatieasemalla Tampereella, jossa Suomen virtuaaliväyläpalveluiden päällikkö Anders A. S. Faltti esittelee
infotaulua ja kertoo samalla Suomen liikenteen
muutoksesta. Viime vuosikymmen on avannut
väylien käytölle uuden reitin, ja se on päällystetty
murskatulla datalla.
”Viimeisen 15 vuoden aikana Suomen väyläverkosto on kehittynyt erityisesti tiedonhallinnassa.
Digitalisaation tuomat valtavat tietovirrat on yhdistetty vahvaan infrastruktuuriosaamiseen. Niukatkin
resurssit pystytään hyödyntämään tehokkaasti”,
A.S. Faltti sanoo.
Tieto on ajantasaista ja kaikkien saatavilla. Kokonaisuus on tulosta kansainvälisestä yhteistyöstä,
jossa Suomi on ollut aktiivisesti mukana erityisesti
EU:n tasolla. Kehitys on tarkoittanut ennen kaikkea

parempia palveluita matkustajille ja kuljetuksille,
mutta myös hallinnon kustannussäästöjä, tehokkaampaa väyläkapasiteetin hallintaa ja parantunutta
turvallisuutta.
Kulkuneuvojen, puhelinten, laitteiden ja antureiden
antaman datan lisäksi älykkäiden vaatteiden tuottamaa dataa voidaan hyödyntää vaaratilanteiden
tunnistamiseen liikkujien välillä niin maanteillä,
tasoristeyksissä kuin merelläkin. Esimerkiksi viime
kesänä älykkäät pelastusliivit auttoivat puolen
tusinaa veneilijää sisä- ja merivesiväylillä, kun tieto
hädästä välittyi ympäristön muille veneilijöille ja
mökkeilijöille.
”Tilannekeskus kuittaa edelleen pelastustoimelle
tulevat hälytykset, mutta avuliaat ja digivalmiit
ihmiset auttavat yhä useammin ensihädässä”, A.S.
Faltti toteaa tyytyväisenä.
Turussa Vallilan perheen äiti on matkalla töistä
kotiin. Vasta käyttöönotettu ”Tunnin juna” – joka
tosin tarvitsee matkaansa 1 tunnin ja 11 minuuttia
– on luonut elinvoimaisen suonen uuden ja vanhan
pääkaupungin välille. Se on nostanut koko LänsiSuomen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.
”Junassa ja tien päällä tehdään nyt enemmän töitä
kuin nuoruudessani. Oma liikkumispalveluntarjoajani ehdotti kalenterini perusteella yhteistä kotimatkaa työkaverin kanssa. Meidän perheemme
jakaa oman liikkumistietonsa lähimpien ystäviemme
kanssa. On mukavaa, kun välillä palvelu ohjaa ystävien kanssa samaan bussiin, junaan tai kimppakyytiin”, Maria Vallila nauraa.
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”Tämä on mukavaa myös aktiivisille isovanhemmille, jotka saavat matkaseuraa. Perheen lapset
taas pyöräilevät paljon, mutta pidemmät matkat
harrastuksiin kuljetaan samalla palvelulla. Itse käytän joskus yksityisyysasetusta, kun tahdon matkustaessa vain rentoutua ja nauttia omasta rauhasta”,
hän jatkaa.
Liikkumisen palveluiden kehitysyksikön johtaja
Sakari S. O. Vellus on luvannut auttaa selvittämään,
miten liikenne tänään puhuttaa ihmisiä. Tekstipohjaista sosiaalisen median avointa dataa analysoidaan päivän liikennetietojen pohjalta. Visualisoinnissa valitaan suosittu riimi-algoritmi, joka kertoo
miltä liikenne on tänään näyttänyt – runomuodossa.
Kolari uhkasi heittää kehäykkösen sumppuun
Kannelmäestä Malmiin otti kuskeja pumppuun
Lentokentän laajentajat aamuyöllä räjäytti
Junaperuutukset kehäradan aamujunat täytti
Molemmista taas oitis varoitukset jaettiin
Ihan sujuvasti isoista ongelmista paettiin
Meriliikennekeskus jälleen karilleajon esti
Ilman suurta öljyvahinkoa Suomenlahti kesti
Todeksi miljoonas robottitaksikyytikin tuli
Ruotsin entinen ennätys näin hetkessä suli
Huomenna lennokkikuljetusmessut ovat loppu
Iltapäivällä Pasilan kautta eipä ole hoppu

Lähteenä kirjoitukseen on käytetty Liikenneviraston Väylien Visionäärien A-Sanomat -julkaisun tutkimusmateriaalia. Tutkimuksen
lähdeviite: Kauppila, L., Kotilainen, I., Lehtinen, K. R., Nikkari, K.
& Puroila, S. (2014). A-Sanomat - Vision for Finnish Transport and
Mobility in 2025. Liikennevirasto. Saatavilla verkosta osoitteesta
http://issuu.com/visionaarit/docs/a-sanomat

Perillä 2030
Sonja Heikkilä, Asiantuntija
Eero Lukin, Viestintäpäällikkö
Tekes

Älykäs logistiikka aiheuttaa naapurikateutta
Suomisen perheen jääkaapista on maito loppumassa. Kodin keskusyksikkö tarkkailee jääkaapin
sisältöä usean anturin ja kameran avulla. Keskusyksikkö laskee, että nyt on perjantai ja viikonloppu
tulossa. Perheen verkkokalenterin tarkistus tuo lisätietoa. Matkoja ei ole tiedossa, mutta lauantai-iltana
Suomisille on tulossa vieraita. Maitoa on siis syytä
tilata useampi litra.
Samalla keskusyksikkö tarkastaa Suomisten kalenterista viikonlopun ruokalistat ja tekee niiden
perusteella tilauksen perheen käyttämälle palveluoperaattorille. Tilauksen mukana lähtee myös tieto
toivotusta toimitusajasta.
Logistiikkakeskuksessa robotit keräävät Suomisten
tilauksen ja lähettävät kuljetuksen verkon logistiikkamarkkinoille. Tarjouspyynnössä on tiedot kuljetuksen painosta, koosta, toimitusajasta ja mahdollisesta kylmäkuljetuksen tarpeesta. Lähiseudun
taksit, nelikopterifirmat, kimppa-autot, polkupyörälähetit ja perinteiset kuriirifirmat saavat samanaikaisesti mobiililaitteisiinsa tarjouksen kuljetuskeikasta.
Tilauksesta syntyy pari minuuttia kestävä tarjouskilpailu, jonka voittaa nopeuden ja hinnan yhdistelmältään paras vaihtoehto. Suomisten tilauksen
nappaa logistiikkakeskuksen lähistölle keikan heittänyt tavarafillari, jonka lavalla on aurinkoenergialla
toimiva viileäkaappi.

Fillarilähetti Koistinen polkee Suomisten kotiin parissakymmenessä minuutissa ja avaa perheen palvelueteisen oven sähköistä henkilökorttia vilauttamalla.
Samalla kortilla Koistinen voi lainata lukutiedostoja,
maksaa kahvilassa, todistaa henkilöllisyytensä ja
matkustaa ulkomaille.
Tavarat sujahtavat paikoilleen eteiseen, ja samalla
Koistisen tilille lähtee maksu kuljetuskeikasta.
Pidempiä keikkoja varten Koistisella on sopimus
nelikopterifirman kanssa, mutta tällä kertaa kopterikyytiä ei tarvittu.
Perheenäiti Kerttu Suomisen ei tarvitse huolehtia
monesta laskuttajasta. Vaikka tilaus tulee perille
yleensä usean eri toimittajan kautta, koko toimitusketju maksetaan yhden luukun periaatteella.
Operaattorien välinen kilpailu varmistaa palveluiden
kilpailukykyiset hinnat sekä kattavat palvelut logistiikan ja liikkumisen alueella.
Suomisten naapurissa asuu Virtasen perhe, jonka
hieman konservatiivinen isä Tomek suhtautuu
epäilevästi ruoan robottikeräilyyn ja omasta autosta
luopumiseen. Hänen mielensä on kuitenkin vähitellen kääntymässä. Suomisilla kun näyttää jäävän
enemmän vapaa-aikaa ja rahaa harrastuksiin, koska
he ovat jo vuosia sitten luopuneet autostaan ja
siirtyneet käyttämään eri liikennevälineitä tarpeen
mukaan. Se onnistuu palvelun tarjoavan liikkumis-
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operaattorin ansiosta. Lisäksi kotiin hankittu palvelueteinen vapautti perheelle aikaa, kun kaupassa ei
tarvitse käydä sohvaa pienempien ostosten kohdalla.
Oma lukunsa ovat tietysti Suomisen naisväen
luksusostokset. Silloin pitää lähteä paikan päälle
kauppaan hypistelemään!

Perillä 2030
Hannu Karttunen
Johtava asiantuntija
Destia Oy

Täyden palvelun elävä
maaseutu
Konsultti kävelee mietteliäänä kylän raitilla. Vastaan
tulee kyläläisiä, jotka ovat hoitamassa asioitaan
paikkakunnan keskustassa. Onpa taas vilkas päivä,
ajattelee konsultti. Ja miksei olisi, kun kaikki toimii
mukavasti, vaikka ollaan vanhan maailman termein
niin sanotusti hornan tuutissa kaukana ”kehityksestä”. Mikäs täällä asustellessa, kun on etälääkäripalvelut, nettipalvelut ja kyläkauppa, tavarat liikkuvat
sujuvasti ja palvelukeskus Kylätalo toimii kaiken
sydämenä.

Sirun avulla saa oman kotiovenkin auki, joten avaimia ei tarvita hukattaviksi.

voi piipahtaa kylille palavereihin, kun sosiaalinen
pakote alkaa olla painava.

Kylätalolle on aikanaan myös synnytetty eräänlainen
kauppakeskus, jossa voi opastetusti tilata tuotteita
keskusliikkeistä. Teemapäivinä paikan päällä keskuksessa on kaiken tietävä rakentaja, kodin askareiden taitaja, vapaa-ajan moniosaaja ja sen sellaista.

”Viime viikollakin olin oman lempihankkeeni avajaisissa Helsingissä, kun siellä juhlittiin Helsinki–Tallinna-tunnelin avajaisia. Ne pidettiin uudella saarella
Helsingin edustalla oikein hienoin menoin. Oli jopa
varuskunnan sotilaiden ohimarssi tapahtumaa
juhlistamassa”, konsultti muistelee.

”Terve!” Konsulttia vastaan tulee kotitilamatkailuyritystä pyörittävä Pentti. Tällä viikolla on kuulemma
taas täysi varauslista japanilaisia vieraita. Pena kertoo, että bisnes lähti rullaamaan aikoinaan vauhdilla, kun logistiikka saatiin pyörimään. Se oli Hajallaan-palvelun ansiota, koska palvelu tarjosi koordinoituja kuljetuspalveluja myös matkailuyrittäjille.

Joka paikkaan pääsee vaivatta vaikkei omaa autoa
olisikaan. Käytössä on yhteinen autopankki, jonka
operointi toimii netin kautta. Autot ovat robottiautoja, joiden voimanlähteenä on sähkömoottori. Operointiautomaatio kerää mahdollisuuksien mukaan
kyytiin useita ihmisiä samalle matkalle, jolloin matkaseuraa riittää vaikka kuski on vähäpuheinen, tosin
hyvä kuuntelemaan. Robottikuski kyllä ymmärtää
jos matkustaja haluaakin muuttaa määränpäätään
kesken matkan, koska auto on puheohjattu ajomatkan aikana.

Nyt kun yrittäjiä on jo melko paljon, kuljetuksista
on syntynyt oma liiketoimintansa koko laajan kuntakokonaisuuden alueella. Ennen tälläkin seudulla oli
useita vähäväkisiä kuntia, mutta ne liitettiin omaksi
yhtymäkseen ja uudenlaisten palvelukokonaisuuksien mahdollistamana väki on vain lisääntynyt. Enää
ei tarvitse muuttaa keskuksiin palveluiden perässä.
Maaseudulla on tarvittava infra, ja puutteita korjataan omalähtöisesti. Maalla asuvat ovat kuin muut
ihmiset keskuksissa, elävä osa kehittyvää yhteiskuntaa, eivät enää yhteiskunnan rasite.

Porukka käyttää SOTE-palveluita lähes kokonaan
netin kautta. Kylätalolla on edelleen tarjolla vanha
nettilääkärivastaanotto, koska se on koettu erittäin
tärkeäksi. Siellä vastaanotolle tullut tapaa muita
kyläläisiä ja voi verrata oireitaan toisten kanssa ja
arvuutella taudin luonnetta – mitä herkkua! No,
lääkäri palauttaa sitten maan pinnalle omilla diagnooseillaan. Kiireisimmät terveyspalvelut hoituvat
tietysti jokaiselle kyläläiselle asennetun sirun avulla.

Keskuksissa voimavarat voidaan keskittää kilpailukyvyn ylläpitämiseen maaltamuuton aiheuttamien
paineiden sijaan. Pahimmillaan tilanne oli kymmenisen vuotta sitten, mutta nyt se alkaa tietysti helpottua ikärakenteen muuttuessa. Moni kaveri on jo
poistunut.
Konsultinkin töitä pystyy vielä tekemään maaseudulta käsin, hyvät yhteydet takaavat sen. Ja aina
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Kaikki muutoskehitys alkoi Hajallaan-palvelusta
vuonna 2015. Palvelun kehittivät alkujaan LVM,
SOTE, Kunta ja Destia yhdessä muiden toimijoiden
kanssa. Alku oli nihkeää, kun palvelun laajoihin
positiivisiin vaikutuksiin ei oikein uskottu. Siihen
aikaan yhteiskunta oli vahvasti siiloutunut, ja jokainen sektori ajatteli vain omaa osaansa yhteiskunnan
kehittämisessä. Siiloajattelu ei toiminut. Onneksi
kuitenkin tuli niin iso hätä rahojen loppuessa, että
rakenteisiin saatiin radikaali muutos ja päästiin
uuteen, kokeilut mahdollistavaan kulttuuriin.
Hajallaan-palvelu toimi hyvin, kehittyi tarpeiden
mukaisesti ja synnytti muutoskierteen, jossa nyt
ollaan. Vähitellen eri osapuolet näkivät saavutetut
hyödyt: elämän laatu parani ja kokonaiskustannukset laskivat selvästi. Samalla saatiin koko maa taas
asuttavaksi, ja se toimii osana turvallisuusajatteluamme.
Hajallaan-palvelu on jo nimenä unohdettu, koska se
teki tehtävänsä. Kaikki kokeilun alkuaikojen visiot
ovat toteutuneet. Palvelut ovat muotoutuneet yhteisön toimesta kullakin alueella oman näköisikseen
mutta myötäilevät kuitenkin alkuperäistä ajatusta.
Konsultti poikkeaa Kylätaloon kahville rupattelemaan paikallisten gurujen kanssa. Suomussalmen
kevätpäivä on aurinkoinen.

Perillä 2030
Ville Lehmuskoski
Toimitusjohtaja
HKL

Metroasemista kehittyi palvelukeskuksia
Helsingin seudun laajan metrojärjestelmän asemista
on kehittynyt kaupunkilaisen elämää monella tavalla
palvelevia keskuksia. Metroasemat ovat matkaketjun arvoa merkittävästi lisääviä solmukohtia ja
palvelukeskittymiä.
Metroasemien kautta kulkee päivittäin puolisen
miljoonaa pääkaupunkiseudulla asuvaa tai työskentelevää. Asemilta on helposti saatavilla monipuoliset
liikkumispalvelut, joita tarjoavat esimerkiksi useimpien kaupunkilaisten käyttämät liikkumispalveluoperaattorit. Metroasemalle voi vaivatta jättää tai ottaa
sieltä käyttöön kaupunki- tai vuokrapyörän, tavarankuljetuspyörän, pyörän lastenkuljetusvaunulla,
sähköpotkulaudan, Segwayn, vuokra-auton, yhteiskäyttöauton tai minkä tahansa liikennevälineen
matkaketjun viimeistä osaa varten.
Metroasemien viihtyisyyteen on alettu kiinnittää
uudenlaista huomiota useista näkökulmista. Tärkeitä asioita ovat olleet asemien äänimaailma ja
visuaalinen ilme. Metro on muuttunut kaikkia käyttäjäryhmiä paremmin houkuttelevaksi, kun junien
lähestymisääniä, liukuportaiden ääniä, erilaisia
äänimerkkejä ja muita asemien oheisääniä pehmentämään on luotu rauhoittava, luonnon äänien varaan
rakentuva yhtenäinen kokonaisuus. Uusi äänimaailma on suunniteltu yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
Asemien viihtyisyyden paraneminen on osaltaan
lisännyt metroasemien kiinnostavuutta kahviloiden,
leipomoiden ja muiden palveluiden näkökulmasta.
Nykyisin lähes jokaisessa metron lippuhallissa voikin
haistaa tuoreen pullan tuoksun ja nauttia smoothien
aamupalaksi. Asemien palveluiden kehittyminen on
lisännyt matkustajien kokemaa turvallisuutta.

Verkkokauppa on kasvanut räjähdysmäisesti, ja
matkustajan arjen merkittävä helpotus ovat metroasemille kehittyneet erilaiset jakelupalvelut.
Mille tahansa metroasemalle voi tilata lähetyksiä,
jotka voi noutaa asemalla olevista Postin lokeroista
ja myös maksaa sinne. Vielä voimakkaammin on
kasvanut päivittäistavaroiden jakelu metroasemien
kylmäkaappeihin. Yhä useampi kaupunkilainen tilaa
ruokansa netistä ja poimii kotimatkallaan asemalta
valmiiksi pakatun kassin lähiruokineen sekä kylmäja tuoretuotteineen.
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Uudet palvelut ovat lisänneet metron ja koko joukkoliikenteen suosiota. Tutkimusten mukaan liikkumisen lisäksi paljon muutenkin arkea palveleva metro
on houkutellut joukkoliikenteen käyttäjiksi merkittävän määrän entisiä autoilijoita. Metrolla matkustaessaan kaupunkilainen voi nykyisin samalla hoitaa
monia normaalia päivärytmiä helpottavia asioita.
Metro tekee elämästä iisimpää!

Perillä 2030
Sampo Hietanen
Toiminnanjohtaja
ITS Finland ry

Suomalaisten liikennepalveluiden kurssi
jälleen nousussa New Yorkin pörssissä
Vuosi sitten lanseeratut vahvan yhteyden palvelut
Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ovat vauhdittaneet
suomalaiset palveluoperaattorit sekä ratkaisutalot uuteen kurssihuippuun pörssissä. Suurimpana
toimijana Avain-yhtiö ylitti arvossa maagisen 1000
miljardin rajan ja on nyt arvoltaan seitsemänneksi
arvokkain yritys maailmassa.
Analyytikoiden mukaan suomalaistaustaisten yhtiöiden etuna on kyky hyödyntää laajalti levinnyttä
MaaS-standardia, joka avaa kaikille halukkaille
ajoneuvoille ja liikennepalvelun tarjoajille pääsyn
markkinapaikkaan. Etenkin Afrikassa standardin
käyttöönotto on johtanut tuhansien uusien liikennepalveluiden syntyyn. Afrikkalaisista liikennepalveluista tunnetuin Moccha Safari avasi juuri palvelun Helsinkiin ja myöhemmin tänä vuonna palvelu
tullaan avaamaan Lontooseen ja Pariisiin. Palvelu
tarjoaa yhtiön mukaan ”palan Afrikan eksotiikkaa”
joka päivään.
Myös afrikkalaiset startupit jatkavat menestystarinoitaan. Nigeria on juuri antanut toimintalisenssin viidelle uudelle automaattiajoneuvotoimijalle,
ja maata pidetään yleisesti johtavana maana niin
kutsutun ”mixed traffic offeringin” hyödyntämisessä.
Vuoden loppuun mennessä Nigeria uskoo poistavansa kaupungeistaan viimeisetkin parkkipaikat.
Nigerian kymmenen vuotta sitten tekemä linjaus
markkinoidensa avaamisesta joukkoliikenteeseen
satsaamisen sijaan on luonut pohjaa afrikkalaisille brändeille, jotka ovat kasvussa. Markkinoiden
joukkoistaminen siten, että kuka tahansa voi toimia
kyydin tai kuljetusvälineen tarjoajana markkinas-

sa sai aikaan valtavan kehitysbuumin, joka jatkuu
edelleen.
Euroopan markkinoille Suomesta levinnyt ilmiö
auto-osakkuuksista on saavuttanut uuden huipun.
Suomen päätös kaikkien autojen saamisesta avoimeen internetiin käynnisti autojen yhteiskäytön
räjähdyksen. Autollaan osakkeita hankkineiden
määrä on ylittänyt 50 miljoonan rajan. Alan kasvun nähdään kuitenkin yleisesti pysähtyneen, sillä
yhteiskäyttöisten autojen tarjontaa on jo monissa
kaupungeissa liikaa ja hintakilpailu on kovaa.
Omaan autoon liikkumisensa perustavien määrä
onkin pudonnut Euroopassa 30 prosenttiin.
Yksityisautojen määrän väheneminen jatkuu etenkin
Euroopassa ja Amerikassa, syynä on kuskittomien
palveluiden jatkuva kasvu. Autojen väheneminen
muuttaa kaupunkeja. Suomalainen Parklure on
tehnyt mittavan sopimuksen Chicagon kaupungin
kanssa entisten pysäköintialueiden muuntamisesta elämysalueiksi. Yhdysvalloissa saavutetusta
menestyksestä huolimatta yhtiö kamppailee edelleen Aasian markkinassa. Kiinan suurkaupungeista
Parklure on onnistunut vain Shanghaissa, jossa
yksityisauton omistamisen lisämaksu tuli viimeisenä
voimaan.
Liikenneyhtiöt ovat suurin työllistäjä Suomessa,
liikenteen palveluissa ja sen alihankkijoissa työskentelee nyt jo yli 300 000 suomalaista. Ala ohitti juuri
biopalvelut maan merkittävimpänä työllistäjänä.
Liikennealan kasvu on vauhdittanut Suomen viime
vuosien vaihtotaseen ja budjetin ylijäämää.

17

Perillä 2030
Jouni Wallander
Liikennealan konsultti
Innovaatiotoimisto Innosto Oy

Älykäs ekosysteemi oppii ja kehittyy
Vuonna 2030 liikkumisen ekosysteemi on älykäs ja
itseoppiva kokonaisuus, joka ohjaa Maijaa kestäviin
valintoihin. Maija hankkii liikkumisensa palvelupakettina, joka palkitsee häntä kävelystä, pyöräilystä
ja joukkoliikenteen käytöstä.
Liikkumisen palvelupaketteihin kuuluvat kaikki
mahdolliset liikennevälineet polkupyörästä yhteiskäyttöautoihin. Erilaiset kulkutavat ovat sulautuneet
yhdeksi kattavaksi valikoimaksi, josta Maija valitsee tilanteen, ajankohdan ja määränpään mukaan
hänelle parhaan vaihtoehdon. Jatkuva reaaliaikainen
liikkumisen tuki takaa, että palvelukokonaisuuden
käyttö on aina helppoa. Kun kaikkiin matkaketjuihin on tarjolla vaihtoehtoja, Maijan ei enää tarvitse
omistaa autoa.
Maija maksaa liikkumisestaan kokonaisuutena –
todellisen käytön mukaan. Matkustusoikeuden ostaminen, leimaaminen ja tarkistaminen tapahtuvat
automaattisesti ja huomaamatta palveluita käytettäessä. Ihmisiä kannustetaan valitsemaan kestäviä
liikkumistapoja. Maija saa liikkumispalveluunsa
alennusta käyttämällä matkoillaan polkupyörää aina
kun mahdollista.
Liikkumispalveluiden hinnoittelu perustuu oikeudenmukaisuuden lisäksi markkinahintoihin sekä käyttäjän haluamiin henkilökohtaisiin lisäpalveluihin. Hinnoittelussa otetaan huomioon käytettävissä olleet
liikkumisvaihtoehdot, ja ihmisten valintoja ohjaillaan
hinnoittelun avulla.
Maijalta kerätyn liikkumisdatan perusteella hänet on
määritelty tiettyyn ryhmään, minkä perusteella Mai-

jan palvelupaketti on räätälöity juuri hänelle sopivaksi. Liikkumispalveluiden myyjien markkinaosuudet määritellään osuutena ihmisten liikkumisesta, ei
yksittäisten myytyjen tuotteiden perusteella.
Älypuhelimensa avulla Maija on jatkuvassa vuorovaikutuksessa liikennejärjestelmän kanssa. Hänen
tuottamansa data yhdistetään saumattomasti järjestelmätasoiseen dataan. Sen ansiosta järjestelmä
tukee liikkujia ja liikkujat puolestaan järjestelmää.
Liikkumisen ekosysteemi muokkautuu jatkuvasti
käyttäjiensä muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
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Lisäksi liikkumiseen liittyvät sosiaaliset sovellukset
ovat muodostaneet oman maailmansa, jossa vertaillaan, opitaan toisilta, kannustetaan ja kilpaillaan.
Älykäs liikkuminen mullistaa liikennejärjestelmän
lisäksi kaupunkitilan, kun kaupunkeja muokataan
liikkumisen kysynnän mukaisesti. Esimerkiksi yksityisautojen parkkipaikkoja tarvitaan jatkossa murtoosa aikaisempaan verrattuna. Kaupunki voidaan
suunnitella ihmisille, ei autoille. Lopputuloksena on
parempi kaupunki Maijalle ja kaikille muille kansalaisille.

Perillä 2030
Eetu Pilli-Sihvola, Erityisasiantuntija
Laura Sarlin, Suunnittelija
Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen automaatio arkipäivää – infra muuttuu mukana
Paine lisätä kaistoja automaattiautoille kasvaa metropolialueen valtuustossa. Automaattisten bussien,
logistiikka-ajoneuvojen ja perheautojen käyttämät
erityiskaistat matelevat yhä useammin arkisin,
koska automaattiajoneuvojen määrä on kasvanut
räjähdysmäisesti parin viimeisen vuoden aikana.
Samaan aikaan tavalliselle liikenteelle tarkoitetut
kaistat rullaavat poikkeuksellisen väljästi ja sujuvasti. Sen vuoksi onkin ehdotettu, että isoimmilla
väylillä jotkut tavalliselle liikenteelle rajatut kaistat
muutettaisiin automaattiautojen kaistoiksi.
Ensimmäiset vain automaattisille ajoneuvoille tarkoitetut kaistat määriteltiin vuonna 2025 alkaneessa
kokeilussa Helsingin ja Espoon alueella Kehä I:llä
sekä Länsiväylällä. Aiemmin kyseiset kaistat olivat
olleet joukkoliikenteelle varattuja.
Kokeilun alkuvaiheessa kaistoja käyttivät pitkälti
automatisoidut linjaliikenteen bussit, joissa kuljettajan tehtävänkuva muuttui ajoneuvon valvojaksi ja
asiakaspalvelijaksi. Vuodesta 2027 lähtien kaistoja
ovat saaneet käyttää myös muut automaattiajoneuvot. Niiden lisääntyminen on kasvattanut painetta
avata lisää kaistoja automaattiautoille.
Toistaiseksi automaattiajoneuvot eivät ole merkittävästi vähentäneet metropolialueen liikennemääriä.
Sen sijaan liikennepainetta on helpottanut jo pitkään jatkunut paikkariippumattoman työnteon sekä
yhteisöllisen liikkumisen lisääntyminen.
Automaattiajoneuvojen vastustajat ovat jälleen
kerran nostaneet esiin automaattiautojen turvallisuuskysymyksen. Kannattajat kuitenkin muistutta-

vat, että saamastaan laajasta huomiosta huolimatta
onnettomuudet ovat olleet yksittäistapauksia ja että
automaattiautot ovat tutkitusti huomattavasti turvallisempia kuin ihmisen ohjaamat ajoneuvot.
Parannusta alueen liikennejärjestelmän toimivuuteen on saatu myös yleisesti käytössä olevista
jakelukoptereista, jotka huolehtivat jo merkittävästä
osasta Helsingin ydinkeskustan jakeluliikennettä.
Kiinteistöjen kattoja on jatkuvasti muokattu jakelukoptereiden laskeutumiseen sopiviksi, mikä on
mahdollistanut kumipyörillä tapahtuvan jakelu- ja
huoltoliikenteen vähentämisen.
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Automaattisen liikenteen hyötyjen johdosta metropolivaltuusto päätynee selkeällä enemmistöllä
kannattamaan automaattiautokaistojen lisäämistä.
Kehitys näyttää kulkevan asiantuntijoiden jo 2010luvun lopussa arvioimaan suuntaan, eli vuosisadan
puolivälissä automaattiautot lienevät tavallinen
tuttavuus myös kaupunkien keskustoissa.
Tulevaisuuskuva pitää huomioida kaupunkisuunnittelussa muutenkin kuin pelkästään kaistoja varaamalla. Maankäyttö ja koko liikennejärjestelmä pitää
jatkossa ajatella täysin erilaisista lähtökohdista.

Perillä 2030
Anna-Liisa Tarvainen
Toimitusjohtaja
Liikenneturva

Satsaus liikennekasvatukseen tukee edistysaskelia
”Selkeää ja sujuvaa.” ”Parempaa asfalttia saa pyörän alle hakea.” ”Työmatkasta tuli ihana.” Niin alueen asukkaat kuin päivittäiset työmatkalaiset ovat
hymy huulilla kiittäneet remontin jälkeen liikenteelle
avattua Hämeentietä. Kansalaisaloitteesta alkunsa
saaneen uudistuksen valmistumista on odotettu
pitkään, ja nyt lopputuloksesta voi olla iloinen.
Liikenneturva korostaa, että Hämeentien joukkoliikennekadun ja pyöräilyn laatuväylän kaltaiset
onnistuneet infrauudistukset ovat merkittäviä etappeja Suomen tavoitteessa olla ekologisen ja turvallisen liikennekulttuurin mallimaa. Väyläuudistuksista saatava hyöty moninkertaistuu edelleen, kun
ihmisten käyttäytymistä tuetaan eri tienkäyttäjille
ja ikäryhmille suunnatulla liikennekasvatuksella ja
joustavalla liikkumisen ohjauksella.

Sanonnan mukaan tekemällä oppii, ja se pätee
myös liikenteessä. Liikennekasvatuksen painoarvon
kasvattamisella kouluopetuksessa on ollut merkittävä vaikutus lasten liikennetaitojen karttumiselle ja
asenteiden muovautumiselle.
Perinteisen vanhempien hoitaman kuljetuksen sijaan
lapset ja nuoret liikkuvat yhä enemmän itsenäisesti
kouluun ja harrastuksiin. Ajokorttivaiheessa monella
nuorella on takanaan jo tuhansia sähköavusteisella
tai tavallisella pyörällä poljettuja ajokilometrejä.

Liikenneturvan tuore kysely kertoo, että yhä useammat suomalaiset kokevat liikenteen myönteisten
piirteiden lisääntyneen ja negatiivisten vähentyneen. Kun trendi on ollut samansuuntainen jo muutaman perättäisen vuoden, voi sanoa, että peräsin
on oikeassa asennossa.
Liikenteen ilmapiirin kokeminen tietynlaiseksi heijastuu tienkäyttäjän omaan toimintaan. Positiivinen
suhtautuminen näkyy etenkin nuorissa, joita on
perinteisesti pidetty liikenteen riskiryhmänä. Suuri
osa kyselyyn vastanneista 15–24-vuotiaista mieltää
liikenteen yhteisenä tilana, jossa on mahdollista olla
huomaavainen toisia kohtaan ja tulla myös itse huomioiduksi – riippumatta siitä onko liikkeellä jalan,
mopolla, pyörällä vai autolla.
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Vaikka autokoulu kuuluu edelleen monen nuoren
aikuistumisriittiin, liikennekäyttäytymisen perusteet,
säännöistä puhumattakaan, ovat tulleet tutuiksi eri
oppitunneilla ja käytännön harjoitteissa. Liikenneturvan kouluttajien vetämien pyöräilijöiden ennakoivan ajon koulutusten kysyntä on ollut jatkuvassa
kasvussa.
Vuonna 2030 auto ei ole enää se nuoren ykkösvalinta. Hevosvoimien sijaan kulkutavan valintaan vaikuttavat muutkin tekijät. On hienoa, että voi rullailla
pitkin nykyistä Hämeentietä.

Perillä 2030
Matti Mannonen
Toimitusjohtaja
SKOL ry

Hologrammikokous ratkoo älyteknologian ongelmia
Ratkaisutoimisto Bei Jing Helsingin hologrammitila aktivoituu yhtä aikaa Pekingissä ja Helsingissä.
Toimiston työntekijöistä Zhou, Saara ja Jaak ovat jo
paikalla, Vasilin etähologrammia Koivistolta odotetaan vielä. Tuhannen gigan langaton yhteys Suomenlahden rannalle tökkii edelleen, vaikka Microbotin analyysirobotit ovat tarkistaneet kaikki yhteyden
solmukohdat jo kolmesti.

Zhou on tämän aiheen asiantuntija, koska hänen
ryhmänsä on suunnitellut vastaavanlaisen energiaohjauskoodin Harbinin laitokseen. Siellä koodi
toimii jopa palvelulupausta paremmin ja 50 kertaa
suuremmassa mittakaavassa kuin Sibbesborgissa.
Tässä kohtaa hologrammikokoukseen liittyy myös
allianssihankkeen tuotanto-osapuoli, Sibbesborgin
Voiman käyttöpäällikkö Sven.

Ratkaisuryhmän asialistalla on tänään vain kolme
asiaa, koska Zhou on heti kokouksen jälkeen lähdössä rantalomalle Fujianiin. Magneettilevitaatiojunalla matka kestää vain neljä tuntia, eikä Kiinassa
enää kuljeta paikallisyhteyksiä lentokoneella kuin
erikoisluvalla.

Viimeisenä on vuorossa Saaran lempilapsi, Helsingin
keskustan henkilölogistiikka ja opastus. Modifioitu
Pisararata on valmistuttuaan synnyttänyt Helsinginniemelle odotettua enemmän uutta liiketoimintaa ja
tuonut asiakkaita, kun radanvarren taajamat ovat
alkaneet nopeasti kasvaa. On tärkeää, että kaikki

Ensimmäisenä asiana on EFA- eli Everything From
Anywhere -palvelun ostoskokemuksen parantaminen. Asiakaspalautteen mukaan tuotteiden vertailu
eri toimittajien välillä on edelleen liian työlästä eikä
vertailuparametrejä ole riittävästi. Myös toimituslogistiikan ajoituksessa on edelleen ongelmia.
Jaak on toimiston paras UX-asiantuntija, ja hän on
valmistellut järjestelmän parantamiseksi muutaman
ehdotuksen. Vasili ryhmineen hoitaa varsinaisen
koodaustyön. Muut odottavat nyt, että Vasili vain
ilmestyisi paikalle.
Toisena käsitellään Sibbesborgin energiaohjausjärjestelmän optimointia. Alkuvuodesta 2030 tuotannon aloittanut maalämpö-, tuuli-, aalto-, bio- ja
aurinkoenergialaitos pystyy kyllä tuottamaan kaiken
Sibbesborgin tarvitseman energian, mutta palvelulupauksessa määritetylle ylijäämätasolle ei ole vielä
päästy. Se pienentää myös ratkaisutoimiston omia
palvelukatteita.
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tarjolla olevat palvelut löytyvät Helsingin keskustaa
tuntemattomien kävijöiden mobiilikäyttöliittymästä
ja opastus palveluiden luo on sujuvaa. Varsinkin
kaupunkitilaksi osittain muutettu Forumin ja Kampin
vanha, valtava parkkiluolasto on aika monimutkainen. Tämän asian ratkaisemiseen Saara uskoo
saavansa apua Jaakilta.
Zhou voi jo tässä vaiheessa poistua kokouksesta
pakkaamaan lomatavaroitaan. Häntä huvittaa
Helsingin ”ongelmien” mittakaava. Pääkaupunkiseudulla asuu kaksi miljoonaa ihmistä, vastaavan
kokoisella alueella Zhoun kotikaupungissa Kiinassa
lähes 50 miljoonaa.
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