
Älykkäillä palveluilla maailman 
turvallisin ja sujuvin liikenne
Janne Lautanala

Puheenvuoro Logistiikan digitalisaatiostrategian
julkistustilaisuudessa 05.10.2020



Tulevaisuuden liikennejärjestelmää muokkaavat sekä liikennemuoto-
kohtaiset sekä liikennemuodot ylittävät kehityskaaret
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2030

Älykäs meriliikenneÄlykäs lentoliikenne

ÄLYKÄS
LIIKENNE- JA KULJETUS-

JÄRJESTELMÄ

2030 +

Dronet ovat on yhteydessä liikenteen 
ekosysteemiin ja tuottavat dataa

Etälennonjohtopalvelut yleistymässä

Satamat ja alukset optimoivat toimintaa 
dynaamisesti

Älykäs raideliikenne

2025 2030 2030 +

Liikennemuodot ylittävä reaaliaikainen 
tilannekuva makro- ja mikrotasolla

Laivojen etäohjattavuus 
yleistyy

Junien nopeustasot kasvaneet 
merkittävästi

Autonomiset bussit

Sähköiset autonomiset autot

Autonomisia autoja, 
etäohjausta hallituilla teillä
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Autonomiset kulkuneuvot 
yhteydessä toisiinsa ja infraan

Etäohjattavien 
lentokoneiden määrä 

kasvanut
Älykkäät ajoneuvot ovat 

yhteydessä toisiinsa

Rekkojen autonominen letka-ajo 
moottoritiellä Raideliikenne on kokenut 

matkustajavyöryn

Uudet turvalaitejärjestelmät 
mahdollistaneet suuremmat 

liikennemäärät

Automatisoitu / 
etäohjattu 

raideliikenne

Automaattinen dronejen 
ohjausjärjestelmä

Meriväylät ovat älykkäitä, merimerkit ja 
havainnointilaitteet keräävät tietoa 

ympäristöstä

Etäohjatut 
alukset laajoilla 
autonomisilla 

ominaisuuksilla 

Drone-rekisteri ja dronet
liikenteenohjauksen piirissä

Ihmisiä kuljetetaan 
droneilla

Liikenteenohjauksen automaatio, valtakunnallisia 
liikennemuodot ylittäviä ohjauskeskuksia

Älykkäät liikennevalot, merkit ja 
kamerat

5G yhteydet mahdollistavat uuden 
teknologian käyttöönoton

Data broker -toimija kerää ja jalostaa tietoa koko 
ekosysteemin käytettäväksi

Liikenne on joukkoistunut ja 
sähköistynyt

Päästöjen merkittävä 
pienentyminen

Kuljettajien huomio 
vapautuu muihin 

tehtäviin

Kulkuneuvot luovat 
tilannekuvan

Ruuhka- ja tiemaksut

Ihmiset ja organisaatiot oppivat enenevissä määrin hyödyntämään teknologiaa



Fyysisen infrastruktuurin täysi hyödyntäminen sekä sujuvat liikkumisen ja 
logistiikan palvelut edellyttävät liikenteen digitaalisen kerroksen rakentamista

Palvelut

Infra

Integroidut onlinepalvelut ja –rajapinnat

Strukturoitu ja reaaliaikainen liikenteen tilannekuva

Väyläinfran digitaalinen mallinnus 
(digitaalinen kaksonen)

Fyysinen väyläinfra

Käyttäjät

Liikkumisen ja kuljettamisen palvelut

Kuluttajat, yritykset ja julkinen sektori
Tiedon tarjoaminen ja uusien 

loppukäyttäjäpalveluiden synnyn 
mahdollistaminen

Tehokas infrastruktuurin 
hyödyntäminen ja ylläpito

Data



Liikenteen digitaalinen kerros on edellytys uudenlaisille palveluille 
sekä yhteiskunnallisten hyötyjen saavuttamiselle

Palveluintegraattorit etsivät optimaalisen matkaketjun yhdistelemällä eri liikennöintivaihtoehtoja 
sekä kaupunki- että kaukoliikenteessä

Liikkumisen kustannukset pienenevät ja maksaminen tapahtuu keskitetysti, kulkuneuvojen 
omistamisen merkitys pienenee

Liikenteen tarjonnan suunnittelu tehostuu liikennevirtojen paremman ymmärryksen avulla ja 
saavutettavuus myös suurimpien kaupunkien ulkopuolella paranee  

Älykkäät
matkaketjut

Kuljetuskustannukset laskevat, kun reaaliaikainen tiedonvaihto sujuvoittaa kuljetusketjuja ja 
mahdollistaa kapasiteetin joustavan käytön

Last-mile jakelu kehittyy merkittävästi esim. dronejen käytön yleistymisen myötä

Liikenteen solmukohdat toimivat aiempaa tehokkaammin avoimemman tiedonjaon ansioista,
kaupunkilogistiikka konsolidoituu ja toimii entistä saumattomammin

Älykkäät
kuljetusketjut



1. Sujuvien matka- ja tavaraliikenteen 
ketjujen rakentaminen edellyttää 
liikennealan toimijoiden tiiviisti 
yhdessä toimivaa verkostoa, 
ekosysteemia. 

2. Ekosysteemi tarvitsee toimiakseen 
liikennealan toimijoiden yhteiset 
tavoitteet, liikenteen digitaalisen 
infrastruktuurin sekä digitaaliset 
liikennesäännöt. 

3. Traffic Management Finland 
haluaa ottaa vastuun tämän 
ekosysteemin rakentamisesta 
Suomeen ja tuottaa ekosysteemille 
sen tarvitsemat palvelut.

4. Näin Suomelle voidaan luoda 
kilpailukykyä, jota on vaikea 
muualla jäljitellä.

Maailmanluokan liikenteen ekosysteemin luominen 



• Näissä kustannuksissa on vielä 
optimointipotentiaalia. 

• Jotta tavarat saadaan liikkumaan 
yritysten ja kuluttajien vaatimalla 
nopeudella, tarvitaan entistä tarkempi 
kuva siitä, missä ne ovat kulloinkin 
menossa. 

• Toimijoiden välinen tiedonjako on 
optimoinnin kannalta erittäin tärkeää.

• Toimivalla liikenteen ekosysteemillä ja 
kansainvälisillä standardeilla on 
ratkaiseva rooli logistiikan 
sujuvoittamisessa.

Suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovat 
yhteensä jopa 27,5 miljardia euroa vuodessa



Saapumis- ja 
lähtöaika-ennuste

Liikenteenohjaus väylillä ja
satama-alueilla. Väylä- ja 

satama-alueiden turvallinen 
käyttö

Juna- , lento- ja 
tieliikenteen 

reaaliaikainen 
tilannekuva

Raskaan tieliikenteen 
etuudet

EFTI (Electronic Freight 
Transport Information)

Alusten tarkka sijaintitieto
ja meriliikenteen

yhdistetty tilannekuva

Etäluotsauksen ja autonomisen
meriliikenteen tuki ja turvallisuuden
varmistaminen.



Kiitos!
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