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https://www.youtube.com/watch?v=P13WBpKKOM8


• 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 liikennekäyttäytymisellä.” 

 

• Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa 2016 ehdotuksen 
vuoteen 2030 tähtäävästä ilmasto- ja energiapaketista. 
Taakanjakopäätöksessä Suomen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteeksi on ehdotettu 39 prosenttia vuoden 2005 
tasosta. Kotimaan tieliikenne on Suomessa suurin 
päästökauppaan kuulumattomien päästöjen lähde. 

 

 

Ilmasto – ja ympäristötavoitteet; 
liikennejärjestelmää on oikeasti 
pyrittävä muuttamaan 



Kansallisen ilmastopolitiikan valmistelu / prosessi  
 • Komission taakanjakoehdotus: Suomelle 39 % päästövähennystavoite 2030 

mennessä (n. 6 milj. t koko taakanjakosektorilla) 

 

• Suomessa on parhaillaan käynnissä kahden ilmastopoliittisen ohjelman 
valmistelu 

• Kansallinen energia- ja ilmastostrategia (TEM); valmis marraskuussa 
2016 

• Keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma Kaisu (YM); 
valmis 2017 keväällä 

 

• Lisäksi LVM:ssä valmistui 22.11.2016 työryhmän ehdotus EU:n 
jakeluinfradirektiivin mukaiseksi kansalliseksi 
jakeluverkkosuunnitelmaksi liikenteen vaihtoehtoisille käyttövoimille 

 

• Kaikki suunnitelmat on tarkoitus käsitellä biotalouden ja puhtaiden 
ratkaisuiden ministerityöryhmässä ja valtioneuvoston strategiaistunnossa 
syksyllä ja keväällä 2016/2017 

 



Liikenteen päästövähennyskeinot 

1. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen 
(kävely, pyöräily, joukkoliikenne, liikenteen uudet palvelut, 
MaaS, digitalisaatio, jne.) 

2. Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen 

3. Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden korvaaminen 
uusiutuvilla ja/tai vähäpäästöisillä polttoaineilla ja 
käyttövoimilla 

 

• Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet vahvistetaan 
kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa (11/2016) ja 
keskipitkän aikavälin ilmastopoliittisessa suunnitelmassa 
(kevät 2017)  



Päivitetty liikennejärjestelmä 2018 
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• Markkinaehtoiset liikennepalvelut 

• Uudet liikkumispalvelut 

• Uudet palveluoperaattorit 
Palvelut 

 

Liikenneverkko 

Tieto 

• Omistajuus, hinnoittelu ja rahoitus 

• Yhteiskunnalliset tavoitteet 

• Verkon kehittäminen, väylänpito 

• Digitalisaatio, automatisaatio, robotisaatio 

• Avoin tieto ja rajapinnat 

• Tiedonhyödyntäminen 



Ajoneuvojen omistamisesta 
liikkumispalvelujen kulutukseen 
• Liikenne on asumisen jälkeen toiseksi suurin kulutuserä suomalaisissa 

kotitalouksissa 
• Kotitaloudet käyttävät keskimäärin 6 111 € liikenteeseen joka vuosi 
• Tämä on 17 % kaikista kulutusmenoista 

• Valtaosa liikenteen kulutuksesta kohdistuu ajoneuvojen hankintaan ja 
käyttöön 

• Kotitaloudet käyttävät kuljetuspalveluihin keskimäärin vain 15 % 
liikennemenoistaan 

• Yksityisautoilun kulkutapaosuus on Suomessa poikkeuksellisen korkea, 
84 prosenttia 

• Yksityisautojen käyttöaste on hyvin matala, sillä ne ovat käyttämättömänä 95 % ajasta 

• Digitalisaatio ja sen myötä syntyvät uudet palvelut mahdollistavat 
nykyistä huomattavasti useammalle autosta luopumisen ja siirtymisen 
julkisen liikenteen käyttäjäksi 

• MaaS-palvelut, matkaketjupalvelut, yhteiskäyttöautot, kimppakyytipalvelut pian 
helposti kaikkien saatavilla 

• Yksityisautoilusta luopuminen voi tuoda merkittäviä säästöjä 
kotitalouksille 
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Liikenne- ja viestintäverkot 

Liikennekaari 

Paremmat ja  
joustavammat  
palvelut 

Tiedon  
hyödyntäminen  
ja sääntely 

Kevyempi 
sääntely ja 
markkinoille 
pääsy 

MaaS-operaattorit, 
sovellukset, 
kyydinvälitys yms. 

PALVELUT 

Digitaalisten palveluiden mahdollistaminen: 
ohjelmointirajapinnat, avoin data, tiedon 
yhteentoimivuus 

TIETO 



Avoin tieto edistää uusien palvelujen 
syntymistä  

• Tieto on viides liikennemuoto! 

• Suomella mahdollisuus olla maa, jossa kehitetään uusia tiedon käyttöön 
perustuvia palveluita ja liiketoimintamalleja 

• Toistaiseksi olemassa on vain vähän säännöksiä, joiden tavoitteena on 
edistää tiedon käyttöä 

• Liikennekaaressa ensimmäiset askeleet  
• Liikkumispalvelun tarjoajan on avattava olennaiset tiedot muiden 

palveluntarjoajien saataville  

• Mm. reitit, aikataulut, pysäkit, hinnat, palveluiden saatavuus ja 
esteettömyystiedot 

• Täsmennetään valtioneuvoston asetuksella, erilaisissa palveluissa 
olennaisia eri tiedot 

• Sama tieto täytyy avata vain kerran 
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Liikennekaari helpottaa markkinoille tuloa ja 
madaltaa liikennemuotojen välisiä raja-aitoja 
• Henkilöliikenteen harjoittamiseen linja-autolla tarvitaan jatkossa vain yksi 

lupa, henkilöliikennelupa 

• Oikeuttaa myös taksi- ja tavaraliikenteen harjoittamiseen 

• Taksiliikenteessä uusien yritysten alalle tulo ja nykyisten yritysten 
toiminnan laajentaminen helpottuu merkittävästi, kun lupakiintiöt 
poistuvat 

• Yhdessä hinta-, asemapaikka- ja päivystyssääntelyn muutosten kanssa 
mahdollistaa uudenlaisten palvelukonseptien kehittämisen 

• Tavaraliikenteessä lupavaatimus poistuu pakettiautoilta ja alle 60 km/h 
kulkevilta traktoreilta 

• Yrittäjäkurssivaatimukset poistuvat ja kuljettajien 
ammattipätevyysvaatimuksia kevennetään 

10 



Liikenneverkon kehittäminen alustaksi 
palveluille  
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• Liikenteen palveluistuminen muuttaa koko 
liikennejärjestelmää. Liikenneinfrastruktuuri muodostaa 
alustan, jossa tieto ja älykkäät järjestelmät kohtaavat. 

 liikenne- ja viestintäverkkojen hyvä laatu on turvattava 

 

• Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisin perustein 
selvitetään 

• Tavoitteena: 
• tehokas omaisuuden hallinta (laiskan taseen aktivointi) 

• väyläverkon uudenlaisen kehittämisen ja investointien 
mahdollistaminen 

• digitaalisten palveluiden syntyminen 

• parempi palvelutaso käyttäjille 

 

 



1980 1990 2000 2018 

Valtion postiverkko 

Posti Oyj 

Telekilpailu 

Valtion lentokentät 

Finavia Oyj 

”Live Oy” 

Valtion väylät 

Liikenneverkkohanke - Muutoksen vuosikymmenet 

Valtion televerkot 



Valtion liikenneverkkoyhtiö 
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Valtion 

Liikenne-

verkkoyhtiö 

100% 

Valtion väylät 
Perusväylänpito 

Hankkeet 

Tase/omaisuus 

 

Tuloutus 

valtiolle 

Perusväylänpito 

infrainvestoinnit 

Asiakasmaksut 

Vero-  

ja budjetti-

vaikutus 



Valtion liikenneverkkoyhtiö 

Tavoitteena valtionyhtiön aloittaminen vuoden 2018 alussa, mikäli niin erikseen vuonna 2017 
päätetään. Valmistelun tulisi olla vuoden 2017 vaihteessa siinä vaiheessa, että voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin yhtiön perustamiseksi. 

 

14 

Mahdolliset hyödyt 

julkistaloudelle 

- Toiminta tehostuu 

- Budjetin alijäämä pienenee 

- Investointeihin rahoitusta 

- Kokonaisveroaste laskee 

- Kevyempi hallinto 

- Selkeä ero viranomaisen ja 

palveluntarjoajan välillä 

- Asiakastarpeet ohjaavat 

investointitarpeita 

 

Mahdolliset hyödyt kansalaiselle 

- Liikenteen maksut käytön 

mukaan 

- Selvä yhteys palvelun ja 

maksun välillä, asiakasmaksu 

     ei ole vero 

- Verotuksen muutoksen myötä  

• edullisemmat,  

• ympäristöystävällisemmät 

• turvallisemmat ajoneuvot 

 

 

 



Jakamistalous ja automatisaatio 

• ”Elämme aikaa, jossa maailman suurin kauppa (Alibaba) ei omista 
yhtään kauppaa tai varastoa, maailman suurin hotelliyhtiö (Airbnb) ei 
omista hotellia tai huoneita ja maailman suurin taksiyhtiö (Uber) ei 
omista autoja” 

• Jakamis- ja alustatalous ovat jo nyt ilmiöinä äärimmäisen laajalle 
levinnyt ja muuttaa merkittävästi omistamisen ja kuluttamisen 
suhdetta 

• Alustatalous on synnyttänyt uusia liiketoimintamuotoja, kuten 
ateriapakettipalveluja 

• Automatisaatio tulee olemaan äärimmäisen merkittävä muutostekijä 
etenkin liikenteessä 

• Automaattiautoja on jo liikenteessä ja ne tulevat yleistymään 
nopeasti 

• Automaattiautojen yleistyminen johtaa autojen määrän sekä teiden, 
katujen ja parkkipaikkojen vähenemiseen 
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   Uusilla viestintäverkoilla kohti tulevaisuuden liikennepalveluja 

 

• 5G-verkot 
  seuraavan sukupolven matkaviestinteknologia 

  kaupalliseen käyttöön noin vuonna 2020 

  kansainvälinen standardointityö käynnissä 

  edellyttää uusien taajuuksien osoittamista matkaviestinkäyttöön 

  Suomessa käynnissä jo testitoimintaa 

  liikennesektori merkittävä hyödyntäjä (mm. automatisaatio) 

 

• Kiinteät valokuituverkot 
 edellytyksenä myös uusien langattomien yhteyksien                                  

kehittymiselle  

 



Teknologinen kehitys muovaa yhteiskuntaa 
– työ nyt ja huomenna?  

 

• Työ ja opiskelu ovat entistä vähemmän sidottu aikaan ja paikkaan 

• Liikenteen kannalta tämä saattaa luoda omia haasteitaan: 
matkustajavirrat pienenevät ja jakaantuvat tasaisemmin pitkin päivää 

• Muutaman runkolinjan turvaaminen ei enää riitä 

• Kaupunkiseutujen sisäinen joukkoliikenne korostuu 

• Tarvitaan nykyistä joustavampia palveluja 
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YouTube 

National Geographic 

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? 



Liikenne – ja viestintäjärjestelmän visio vuosille 
2030 ja 2050 

• Miten liikenne- ja viestintäjärjestelmän rohkealla kehittämisellä luodaan 
Suomen hyvinvoinnille, kilpailukyvylle ja kansantaloudelle suotuisa 
ympäristö? 

• Esko Aho, Lauri Lyly ja Inka Mero 

• Aikataulu 4/2017 

• Visiossa kuvataan Suomen liikenne- ja viestintäjärjestelmän tila vuonna 
2030 sekä 2050 ja kartoitetaan keinot tavoitetilaan pääsemiseksi.  

 

• Visio perustuu näkemykseen,                                                               
jossa Suomi kehittyy                                                                     
houkuttelevaksi tavara- ja                                                                     
tietovirtojen kauttakulkumaaksi ja                                              
investointikohteeksi, jossa                                                                                        
kehitetään ja tarjotaan maailman                                                                 
kehittyneimpiä liikenteen ja                                                                           
viestinnän palveluita. 
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