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http://www.youtube.com/watch?v=r2R2Z0UHc9Y
http://www.youtube.com/watch?v=r2R2Z0UHc9Y
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 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen 
liikennepolitiikka ei pysty riittävästi 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä  
eikä liikenneruuhkia, eikä parantamaan 
liikenneturvallisuutta ja alueiden 
saavutettavuutta

 Liikennepolitiikkaan tarvitaan uutta 
ajattelua, monipuolisia keinoja sekä 
innovaatioiden tehokasta hyödyntämistä

 ” Öljystä eroon pääseminen vaatii uutta 
liikkuvuuskonseptia, jota tuetaan 
useammilla uusilla teknologioilla sekä 
kestävämmällä liikennnekäyttäytymisellä.”

EU:n komission liikenteen 
valkoinen kirja 3/2011
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95%

5%

1,2

Auton omistamisesta (ownership)

auton käyttämiseen (usership)
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Seppo Lampisen väitöskirja: Tässä tie, missä kaupunki? 
Liikennesuunnittelu ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen 
(25.9.2015)

 Liikennesuunnittelu korostaa erityisesti henkilöautolla tapahtuvan 
liikkumisen nopeutta keskeisenä hyvinvointiin ja yhteiskunnan tehokkuuteen 
vaikuttavana tekijänä.

 Liikkumisen nopeuden korostaminen tieverkon suunnittelussa luo edellytykset 
yhdyskuntarakenteen hajautumiselle. Tätä yhteyttä ei ole tunnistettu – tai 
tunnustettu – liikennesuunnittelussa. Näin tapahtuu huolimatta sekä 
liikennesuunnittelulle asetetuista että suunnittelun itsensä määrittelemistä 
tavoitteista.

 Liikennesuunnittelu tarkastelee kuitenkin tulevaisuutta puoli vuosisataa sitten 
määritellyillä periaatteilla. Tämä ilmenee erityisesti tavassa, jolla 
väylähankkeiden yhteiskuntataloudellista tehokkuutta arvioidaan.

 Arvioinnin lähestymistapa painottaa voimakkaasti henkilöautojen liikkumisen 
nopeutta ja sitä kautta aikasäästöjen saavuttamista.

 Kun autoliikenteen nopeutta voidaan jatkuvasti lisätä – ainakin vallitsevien 
ennustemenetelmien puitteissa – liikennesuunnittelu on luonut itselleen 
asetelman, jossa se voi aina perustella toimintaansa yhteiskunnalle 
tuotettavalla hyödyllä.
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Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan 
kasvuympäristö

• Edesautetaan innovaatio- ja 
palvelualustojen syntyä sektoreilla, joilla 
julkishallinnolla on rooli markkinoiden 
toimivuuden kannalta.

• Tällaisia sektoreita ovat esimerkiksi 
liikenne palveluna, terveydenhuolto, 
oppiminen sekä teollinen internet. 

• Lainsäädäntötoimin edistetään uuden 
teknologian, digitalisaation ja uusien 
liiketoimintakonseptien käyttöönottoa.

• Luodaan avoimella datalla ja 
tietovarantojen paremmalla 
hyödyntämisellä edellytyksiä uusille 
liiketoimintaideoille.

• Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

• Satsataan voimakkaasti 
perusväylänpitoon, infra on 
digitalisaatiokehityksen alusta

Poimintoja Sipilän hallitusohjelmasta lvm:n
näkökulmasta



Liike-elämän palvelut kasvattavat työllisyyttään
Suomessa kaikilla aloilla tehtyjen yksityisten ja julkisten tuntien kehitys (2000 = 100)

Vuokraus, leasing, 
työnhaku, varauspalvelut, 
turvallisuus, siivous, 
kiinteistönhoito

+66%

-16%

Laki, talous, johdon kons., 
mainonta/markk., 
tiet./tekn.

+33%

Lähde: Tilastokeskus 

Teollisuus

Alku-
tuotanto-23%
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Palvelut, palvelut ja palvelut
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Digitalisaatio & automatisaatio

 Digitalisaatio on teknologian integroitumista 
arkeen. Se on kaiken muuttamista sähköiseen 
muotoon: palvelut, toiminnot, kanssakäyminen, 
tavarat…

 Automatisaatio on itseohjautuvuutta, älykäs 
automaatio on luovaa ja prosessoivaa 
itseohjautuvuutta.

 Molemmat vaikuttavat pitkällä aikavälillä 
yhteiskunnan muuntumiseen ja työpaikkojen 
muuttumiseen.
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Postin robottikopterikokeilu, 1.9.2015
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OECD tutkimus, Urban Mobility: System upgrade, 2014
Liikenteen automatisaation vaikutukset vuorokausiliikenteeseen
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OECD tutkimus, Urban Mobility: System upgrade, 2014
Liikenteen automatisaation vaikutukset huipputuntiliikenteeseen



Digitalisaation ja automatisaation
vaikutukset liikennesuunnitteluun

• Timanttisessa kunnossa oleva väyläverkosto  (+600 m€)
– Valmistaudutaan automatisaatioon
– Infra alustana sisältää myös matkaviestintäverkot
– Asiakastarpeet, elinkeinoelämän kilpailukyky

• Millaisiin hankkeisiin yhteiskunnan tulee investoida jatkossa?
– vaikutustarkasteluissa tulisi pystyä vertaamaan perinteistä investointia 

(esim. pari kaistaa lisää) muihin ratkaisuihin (esim. palvelu tai  
älyratkaisu). 

– digitaalisuus muuttaa  kysyntää nopeasti (ennusteet ja tarkastelut tulisi 
tehdä lyhyemmälle aikavälille) tai tarkastelut tehdään eri 
aikahorisonteille (ei siis yhtä 30 vuoden jaksoa)

– jatkossa ei voida pitäytyä yhdessä tulevaisuuden kuvassa 
– digitaalisuus muuttaa vaikutusarvioinnin yhtä fundamenttia: ajan 

arvoa (esim. junassa tehdään töitä, voiko lyhyempää matka-aikaa 
laskea hyödyksi?) 



Valtion tavoitteet MAL-sopimuksille, 
liikennejärjestelmän kehittäminen 

• Painopiste digitalisaation kehittämisessä ja 
edistämisessä, MAL-rahoitus (MAL-raha + 
suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen 
tuki

• Kaupunkiseutujen suurten infrahankkeiden
rahoittamiseksi haetaan innovatiivisia 
rahoitusmalleja ja kokeiluhankkeita

• Valtio on valmis keskustelemaan Tampereen 
raitiotiestä kevään 2016 aikana


