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Liikenne on johdettua kysyntää 

Teollisuus B 

Liikenne 

palvelu, infra 

tie, rautatie,  meri, 
lento, tieto 

Teollisuus A 

Kauppa 

Matkailu 

Asuminen, 
työssäkäynti, 

arki-liikkuminen 



Tulevaisuuden kysynnän hahmotusta 

• Väestö  
• määrä, sosiodemografia, sijainti (ketä ja missä, mitkä 

tarpeet) 
• väestön hyvinvointi ja kansanterveys (liikenne: jk ja pp 

tärkeät edelleen) 
• Elämäntavat, kulutustottumukset, perustarpeet melko 

vakiot 

• Väestösidonnaiset toimialat 
• asuminen, rakentaminen, elintarvikkeet, energia 

• Kestävä talouskasvu 
• resurssien niukkuus, resurssiviisaus 

• Elinkeinoelämä  
• kohti palveluistumista 
• myös valmistavaa teollisuutta  
• 3D-tulostus muutoksia toimitusketjuihin 

• Kohti aineetonta kulutusta  
• dematerialisaatio 

 



Kaupungistuminen jatkuu - megakaupungit laajenevat mega-alueiksi 
vuoteen 2025 
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Itä nousee kulutuksen keskiöön 

NIC: Global trends 2030 



Kaupungistuva maailma 

Lähde: Arthur D. Little 



Tulevaisuuden kaupungit, liikenne ja elinkeinoelämä 

• Kauppa ja palvelut 
• murros, digitalisaatio vauhdittajana, tavaran last mile 

• Matkailun suuri potentiaali 
• kaupungin ja maaseudun  symbioosi 

• On-demand –elämäntapa   
• reaaliaikainen tieto kysynnästä ja tarjonnasta  uusia palveluja 

• Automaation ja tekoälyn käyttöalueet 

• Crowdsourcing 
• suuret massat tekemään palveluksia toisilleen, esim. kuljettamaan 

toistensa ostoksia 

• Kestävä liikenne, uudet liikennepalvelut, verkkokaupan jakelu 

• Digitalisaatio  
• ei täysin vapauta ajan ja paikan kahleista 
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ERILAISTEN TARPEIDEN KEHITTYMISEN AIKAJÄNTEET 

• Digitalisaatio on prosessien kehittämistä:  

• Tiedettävä, miksi jotakin prosessia pitää kehittää 

• Digitalisaatio on väline eikä päämäärä itsessään 

• Osa teollisuus- ja palvelualoista ei vielä ole päässyt  täysillä kehitykseen mukaan 

• Perinteiset toimintamallit ovat vaimentaneet kehitystä 

• Tulevaisuus ei ole lineaarinen, vaan monen murroksen leimaama 

2000 2050 

Ihmisten perustarpeet 

Ihmisten liikkumistarpeet 

Tiedonsiirtotarpeet 

Materiaalin kuljetustarpeet 

Mobiili 

IoT 

Tuotannon 
takaisinvirtaus 

3D-tulostus 

Etätyö 

Robotisaatio 

Big Data 



Teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita 

 

• Teknologia ja sen limitit 
• mikä on maksimaalinen rooli kullakin uudella 

teknologialla systeemin osana  

• Liikenteen sähköistyminen 
• miten sähkö tuotetaan, miten akkuongelma 

ratkaistaan, miten akkujen materiaalit riittävät, 
miten akkujäte käytetään 

• Droonit mahdollistajana 
• mutta entä kun niitä on ilma sakeana 

• Autonomiset ajoneuvot  
• ok, mutta niitä ei saa olla liikaa systeemissä eivätkä 

ne saa disruptoida kävelyä, pyöräilyä ja 
joukkoliikennettä 



Kaupunkiliikenteen tilakysymys ratkaistava 

Source: Frost & Sullivan analysis 



Pyöräilyn renessanssi Euroopassa 



NOPEAA RAUTATIELIIKENNETTÄ KAUPUNKISEUTUJEN VÄLILLÄ 




