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Alustuksesta

Teemat

• Eri kulkutapojen tulevaisuuden näkymiä

• Liikenteen ja liikennejärjestelmän muutossuuntia

• Liikenteen 1) päästöttömyys, 2) automaatio ja 3)
digitaalisuus

• Liikenteen skenaarioita ja visioita

Vuorovaikutuksesta

• Alustuksen aikana chat-toiminnolla kysymyksiä ja 
kommentteja

• Poll-äänestys sekä välissä ja lopuksi aikaa 
keskustella, myös mikrofoneja voi käyttää



Äänestys

• Minkä seuraavista uskotte kasvavan suhteellisesti eniten 
vuoteen 2030 Suomessa, ts. kulkumuodon henkilökilometrien 
määrä nyt (normaalitilanteessa, ennen koronaa) vs. 10 vuoden 
päästä?
• Jalankulku

• Pyöräily

• Raideliikenne

• Linja-autoliikenne

• Henkilöautoliikenne



Jalankulun määrän kehitys

Kuva: Style-hankkeen Delfoi-kysely Kävelyn ja pyöräilyn tulevaisuudesta

Toteutunut kehitys perustuen henkilöliikennetutkimuksiin (1998, 2004-2005, 2010 ja 2016)

• Tavoitteet kävelyn lisäämisestä

• Arvot ja arvostukset (esim. 

ajankäyttö, slow life)

• Terveys- ja ympäristötietoisuuden 

kasvu

• Jalankulun sähköavusteiset laitteet 

(sähköpotkulaudat ym.)

• Kaupungistuminen

• Jalankulku osana matkaketjuja

• Väestön ikääntyminen

• Lähipalveluiden suosio

• Muiden kulkutapojen suosio



Pyöräilyn määrän kehitys

Kuva: Style-hankkeen Delfoi-kysely Kävelyn ja pyöräilyn tulevaisuudesta

Toteutunut kehitys perustuen henkilöliikennetutkimuksiin (1998, 2004-2005, 2010 ja 2016)

• Tavoitteet pyöräilyn lisäämisestä

• Arvot ja arvostukset (esim. pyöräily vs. 

joukkoliikenne, pyöräily vs. autoilu)

• Terveys- ja ympäristötietoisuuden kasvu

• Sähköavusteiset polkupyörät, 

tavarapyörät

• Kaupungistuminen

• Kaupunkipyöräjärjestelmät

• Pyöräily osana matkaketjuja

• Pyöräily harrastuksena (vrt. 

moottoripyöräily)

• Pyöräbaanojen ym. infran parantaminen

• Muiden kulkutapojen suosio



Raideliikenteen 
määrän kehitys

Kuva: Style-hankkeen Delfoi-kysely Kävelyn ja pyöräilyn tulevaisuudesta

Toteutunut kehitys perustuen henkilöliikennetutkimuksiin (1998, 2004-2005, 2010 ja 2016)

• Tavoitteet joukkoliikenteen ja erityisesti 

raideliikenteen matkustajamäärien 

kasvattamisesta

• Arvot ja arvostukset, 

ympäristötietoisuuden kasvu

• Raitioteiden renessanssi, 

lähijunaliikenne

• Kaupungistuminen

• Matkaketjut ja -keskukset, 

asemakeskusten kehitys 

• Infran parantaminen (täsmällisyys, 

luotettavuus, nopeus), tunnin junat, 

yhteydet Venäjälle ja Baltiaan?

• Muiden kulkutapojen suosio (esim. 

kotimaan sisäinen lentoliikenne, 

hintakilpailu VR vs. bussiliikenne, 

matkailu autolla vs. junalla)



Linja-autoliikenteen 
määrän kehitys

Kuva: Style-hankkeen Delfoi-kysely Kävelyn ja pyöräilyn tulevaisuudesta

Toteutunut kehitys perustuen henkilöliikennetutkimuksiin (1998, 2004-2005, 2010 ja 2016)

• Tavoitteet joukkoliikenteen 

matkustajamäärien 

kasvattamisesta (samalla juna 

vs. bussi)

• Arvot ja arvostukset (esim. 

bussi vs. autoilu, pyöräily ja 

raideliikenne)

• Ympäristötietoisuuden kasvu

• Sähköbussit, runkobussit 

kaupunkiseuduille, BRT

• Kaupungistuminen

• Matkaketjut ja -keskukset -> 

kulkutavan vaihto keskeisessä 

asemassa

• Muiden kulkutapojen suosio



Henkilöautoliikenteen 
määrän kehitys

Kuva: Style-hankkeen Delfoi-kysely Kävelyn ja pyöräilyn tulevaisuudesta

Toteutunut kehitys perustuen henkilöliikennetutkimuksiin (1998, 2004-2005, 2010 ja 2016)

• Tavoitteet henkilöauton kasvun 

rajoittamisesta (erityisesti 

kaupungeissa)

• Arvot ja arvostukset (ajan 

hyödyntäminen aktiivisella kulkutavalla 

tai matkustajana vs. kuljettajana)

• Ympäristötietoisuuden kasvu => 

kulkutavan vaihto, vähäpäästöinen auto 

/ sähköauto?

• Kaupungistuminen - mahdollisuus 

autottomuuteen (erit. nuoret)

• Yhteiskäyttöautot, lyhytaikainen 

vuokraus ja kyydinjakopalvelut/taksit

• Autoilu osana matkaketjuja, 

liityntäpysäköinti, MaaS

• Muiden kulkutapojen suosio



Keskustelua ja kysymyksiä

•Mitä ajatuksia eri kulkutapojen tulevaisuuden 
kehitysnäkymät herättävät?

•Muita kommentteja tai kysymyksiä edellä esitettyyn 
liittyen?



Liikenteen ja liikennejärjestelmän 
muutossuuntia

• Polttomoottoriajoneuvoista sähköajoneuvoihin

• Fossiilisten polttoaineista sähkön lataamiseen (ja muihin vaihtoehtoisiin 
käyttövoimiin)

• Omistamisestä käyttöön - yksityisestä jaettuun

• Itse ajamisesta omaan kuljettajaan (liikenteen palvelut) tai robottiin 
(automaatio)

• Uusia ratkaisuja, markkinoita ja uusia toimijoita

• First- ja last-mile palvelut: esim. kaupunkipyörät, automatisoidut 
minibussit, noutopisteet ja kotiinkuljetuspalvelut

• MaaS-operaattorit (liikkuminen palveluna), kertamaksuista 
palvelukokonaisuuksiin

• Kilpailun vapauttaminen ja sääntelymuutokset



Liikenteen muutostekijöitä



https://blogs.gartner.com/smarterwithgartner/files/2019/08/CTMKT_741609

_CTMKT_for_Emerging_Tech_Hype_Cycle_LargerText-1.png

Gartner hype 
cycle for 
emerging 
technologies 
2019

https://blogs.gartner.com/smarterwithgartner/files/2019/08/CTMKT_741609_CTMKT_for_Emerging_Tech_Hype_Cycle_LargerText-1.png


Swedish and European views smart sustainable mobility. Rein Jüriado, 

Trafikverket, Presentation at the TransSmart seminar 16.2.2017

Liikenteen trendejä



Roadmap to decarbonising European cars. November 2018. Transport & Environment.

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2050_strategy_cars_FINAL.pdf


Sähkö- ja hybridiautojen 

määrän lisääntyminenYhteiskäyttöisiä 

sähköautopalveluja

Automatisoituvat ja kommunikoivat 

ajoneuvot ja alukset

Kestävyystavoitteet ja ilmastonmuutoksen hillitseminen

Teknologiakehitys

• digitalisaatio

• automaatio

• keinoäly

• IoT, 5G

• älypuhelimet

• alustatalous

Uudet palvelu- ja liiketoimintamallit

• uudet palvelut

• jakamistalous

• esim. autojen varaaminen ja 

käyttö kännykällä

Uusiutuvan energian ratkaisut

• sähköajoneuvot

• biopolttoaineet

Liikenteen kasvun 

rajoittaminen?

Kulutuskäyttäytymisen muutos

Kustannusten 

muuttuminen

Omistamisesta käyttöön 

ja (jaettuihin) palveluihin

Ympäristösääntelyn 

kiristyminen



Äänestys
• Mistä teemasta haluaisitte kuulla ja keskustella muita enemmän?

• Liikenteen päästöttömyys

• Liikenteen digitalisaatio

• Liikenteen automaatio



Päästötön liikenne?

• ”Kestävät kulkutavat”

• Aktiiviset kulkutavat: Jalankulku (erit. kävely) ja pyöräily

• Joukkoliikenne -> raideliikenne jo sähköistetty, bussit seuraavat perässä

• ”Kestämättömät”, nopeat kulkutavat

• Henkilöautoilu

• Lentoliikenne

• Keinot ”päästöttömyyteen”, käytännössä vähäpäästöisyyteen

• Sähköistyminen - ei kuitenkaan kokonaisuudessaan päästötön (well-to-wheel)

• Biopolttoaineet - suuri kirjo vaihtoehtoja, ei suinkaan ongelmaton

• Synteettiset polttoaineet - power to x (uusiutuvalla sähköllä tuotetut neste- tai 
kaasumaiset polttoaineet)

• Vety & polttokennot

https://i1.wp.com/livinginhel.com/wp-content/uploads/2016/05/president-castle-helsinki.jpg?resize=480%2C640&ssl=1

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finland_aims_to_add_5000_domestic_ev_charging_points_/11148160

https://new.siemens.com/global/en/products/mobility/road-solutions/electromobility/ehighway.html

https://i1.wp.com/livinginhel.com/wp-content/uploads/2016/05/president-castle-helsinki.jpg?resize=480%2C640&ssl=1
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finland_aims_to_add_5000_domestic_ev_charging_points_/11148160
https://new.siemens.com/global/en/products/mobility/road-solutions/electromobility/ehighway.html


Liikenteen sähköistymistä 
ajavat tekijät
• Ilmastonmuutokseen vastaaminen ja 

ympäristöarvot

• Politiikka ja sääntely
• Erilaiset tuet ja vapautukset maksuista tai rajoitteista 

(vrt. Norja)

• Käyttäjän taloudelliset hyödyt (alemmat 
käyttökustannukset ja elinkaarikustannukset)

• Teknologian kehitys, erityisesti akkuteknologia ja 
akkuhintojen halpeneminen

• Tarjonnan lisääntyminen (vaihtoehdot ja mallistot 
laajenevat) ja hintojen aleneminen

• Sähkömoottorin tehokkuus, vähäinen huoltotarve

• Imagotekijät

• Oppiminen/sähköautojen tuleminen tutummiksi

Kuvat: Laurikko 2019



Liikenteen sähköistymistä 
hidastavat tekijät

• Sähköajoneuvojen hankintahinta

• Muiden käyttövoimien saatavuus ja 
houkuttelevuus (ja tuttuus)

• Pelko toimintasäteen riittämättömyydestä ja muut 
pelot (esim. hintakehitys/arvonalenema, akun 
vaihtotarve ja vaihdon hinta, toiminta 
pakkaskelillä)

• Pitkien ajomatkojen rajoitteet (yhtäjaksoinen ajo 
Lappiin) - tarve ladata välillä

• Lataukseen kuluva pitkä aika (pikalataus vs. hidas 
lataus, kotilataus)

• Latausmahdollisuuksien vähäisyys / puute 

• Kokemusten puute, tietojen puute

Kuvat: Laurikko 2019



S-käyrä - innovaatioiden leviäminen

Aikainen 
enemmistö

34 %

Myöhäinen 
enemmistö

34 %

Aikaiset 
omaksujat

13,5 %
Vitkastelijat

16 %

Innovaattorit
2,5 %

S-käyrä

Omaksujat 
yhteensä

100 %

50 %

Rogers 2003



Yhteensopiva kalusto

https://www.seat.fi/mallisto/mii-electric/malliesittely.html

https://volvofi.s3.amazonaws.com/hinnasto/hinnasto_XC40_Recharge.pdf

https://www.seat.fi/mallisto/mii-electric/malliesittely.html
https://volvofi.s3.amazonaws.com/hinnasto/hinnasto_XC40_Recharge.pdf


Julkinen latausverkko

https://latauskartta.fi/# (2.4.2020)

https://latauskartta.fi/


https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/


https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

Akkujen hintakehitys

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/


https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

Sähköautojen yleistymisennuste

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/


https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

Yleistymisennuste
markkinoittain

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/


https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

Ennusteita eri 
toimijoilta ja 
vuosilta

Harkitsetteko 

sähköauton hankintaa 

seuraavaa autoa 

valitessanne? Kyllä / Ei. 

Mikä on keskeinen 

kysymys/epävarmuus 

sähköauton hankintaan 

liittyen kohdallanne?

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/


Digitaalinen liikenne?

http://www.tut.fi/verne/reflections-on-icomaas-2017/

http://www.tut.fi/verne/reflections-on-icomaas-2017/


“The automobile […] is falling out of favor in cities around the world as ride-hailing 

and other new transportation options…”

“Young people continue to turn away from cars, with only 26 percent of U.S. 16-

year-olds earning a driver’s license in 2017”

https://www.bloomberg.com/news/features/2019-02-28/this-is-what-peak-car-looks-like

https://www.bloomberg.com/news/features/2019-02-28/this-is-what-peak-car-looks-like


“What ride-hailing services are already doing to 

cities may be a worst-case harbinger of what 

driverless vehicles will bring: less support for public 

transportation, more congestion, and indeed more 

travel overall, as the disappearing need to 

physically operate vehicles removes a major 

inconveniencing factor.“

https://techcrunch.com/2018/05/30/heres-where-its-cheaper-to-take-an-uber-than-to-own-a-car/

https://www.wardsauto.com/industry/imagine-world-without-uber?NL=WAW-04&Issue=WAW-04_20180419_WAW-04_833&cl=article_6

https://www.citylab.com/transportation/2018/06/the-high-cost-of-saving-travel-time/563393/

https://wtop.com/national/2018/02/studies-increasingly-clear-uber-lyft-congest-cities/

https://techcrunch.com/2018/05/30/heres-where-its-cheaper-to-take-an-uber-than-to-own-a-car/
https://www.wardsauto.com/industry/imagine-world-without-uber?NL=WAW-04&Issue=WAW-04_20180419_WAW-04_833&cl=article_6
https://www.citylab.com/transportation/2018/06/the-high-cost-of-saving-travel-time/563393/
https://wtop.com/national/2018/02/studies-increasingly-clear-uber-lyft-congest-cities/


https://www.hs.fi/talous/art-2000006389367.html

Aamulehti 15.10.2017

Joulukuussa BMW ja Daimler kertoivat, että Share Now vetäytyy 

kokonaan Pohjois-Amerikan markkinoilta. Yhtiö kertoi 

keskittyvänsä kaupunkeihin, joissa se näkee eniten 

mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

Palvelu toimii siten, että käyttäjä näkee mobiilisovelluksesta, 

mihin lähin vapaa auto on pysäköity. Auton käytöstä maksetaan 

tunti- tai minuuttikohtainen maksu, ja auton voi jättää minne 

tahansa palvelun toiminta-alueella.

Autojen yhteiskäyttöpalveluja tarjoavat markkinoivat palvelua 

sillä, että se vapauttaa ihmiset auton omistamiseen liittyvistä 

kiinteistä kuluista. Yhteiskäyttöpalveluista on toivottu myös 

helpotusta liikenteen päästöongelmiin ja ruuhkiin.



https://whimapp.com/fi/

MaaS - Mobility as a Service
(liikkuminen palveluna)

https://whimapp.com/fi/


https://whimapp.com/fi/

Olisitko kiinnostunut 

jostakin näistä paketeista?

https://whimapp.com/fi/


MaaS:n potentiaali riippuu alueesta
• MaaS on multimodaali palvelu: joukkoliikenne, taksit, auton käyttö, kaupunkipyörät, 

sähköpotkulaudat, …

• Käytettävissä olevat liikennepalvelut kaupungeissa ja maaseudulla ovat erilaiset, samoin 
eri(kokoisissa) kaupungeissa ja kaupunginosissa (yhdyskuntarakenne)

• Suurin potentiaali MaaS-palveluilla on suurimmissa kaupungeissa, joissa

• Suuri määrä erilaisia liikennepalveluita

• Kysyntä voi mahdollistaa kaupalliset MaaS-palvelut

• MaaS-palvelut maaseudulla voivat olla hyvin rajalliset mahdollisten palveluiden suhteen

• Palveluden tuottaminen voi tarvita enemmän julkista tukea

• MaaS-palvelu voisi tukea alueen elinvoimaisuutta, kysyntäohjattua liikennettä alemmilla 
kustannuksilla



Nykyisen ja MaaS-järjestelmän vahvuuksia (+) 
ja heikkouksia (–)

Nykyinen järjestelmä MaaS

+ Lukittuminen nykyrutiineihin (auton omistus, 

auton käyttöön mukautunut maankäyttö ja 

liikennesuunnittelu)

+ Oman auton helppous ja mukavuus

+ Tuttu ja kypsä teknologia ja henkilöauton 

käyttöliittymä

− Auton omistuksen korkeat kustannukset (osto, 

aikaan perustuvat maksut, kuten 

vakuutusmaksut ja verot) => johtaa auton 

käyttöön myös silloin, kun muita kulkutapoja 

on käytettävissä, sillä auton kustannuksista 

suuri osa on jo maksettu (kiinteät 

kustannukset) 

− Kaukana kestävästä liikenejärjestelmästä

− Auton käytön haasteet kaupungeissa 

(pysäköintipaikat, korkeat 

pysäköintikustannukset, …)

+ Ihmiset ovat yhä useammin tottuneet palveluihin ja 

uusien liikkumistapojen omaksumiselle on suurempi 

mahdollisuus -> mahdollisuus alhaisempaan auton 

omistukseen

+ Integroidut liikennepalveluista voidaan tehdä 

helppokäyttöisiksi ja lisätä joukkoliikenteen 

houkuttelevuutta

+ Teknologia kehittyy nopeasti ja liikennedataa on 

saatavilla yhä enemmän

+ Korkean automaatiotason ajoneuvoja voidaan integroida 

MaaS-palveluun

− MaaS-mallin ja palveluiden heikko tunnettuus ja 

alhainen saatavuus

− Lukittuneiden tapojen murtamisen vaikeus -> haaste 

uuden konseptin tuomiselle markkinoille

− Ihmiset eivät tiedä liikkumiskustannuksiaan ja 

kustannusrakennetta, erityisesti auton omistus ja käyttö



Automaattinen liikenne?

https://d1a3f4spazzrp4.cloudfront.net/chameleon/cms/uploads/2016/11/7/1478557843-DriverlessUber_copy.png

http://www.motortrend.com/news/volkswagen-deploy-autonomous-ride-hailing-vehicles-2021/

http://www.sohjoa.fi/

https://d1a3f4spazzrp4.cloudfront.net/chameleon/cms/uploads/2016/11/7/1478557843-DriverlessUber_copy.png
http://www.motortrend.com/news/volkswagen-deploy-autonomous-ride-hailing-vehicles-2021/
http://www.sohjoa.fi/


Huoli automaattisen ajamisen turvallisuudesta

http://www.businessinsider.com/report-government-closing-tesla-autopilot-fatality-investigation-2017-1

http://scitechconnect.elsevier.com/safety-self-driving-cars/

http://www.businessinsider.com/report-government-closing-tesla-autopilot-fatality-investigation-2017-1
http://scitechconnect.elsevier.com/safety-self-driving-cars/


Automaattiautot 
voivat lisätä 
liikkumis-
mahdollisuuksia 
ja liikennettä

DfT (2015). The Pathway to Driverless Cars: A detailed review of regulations for automated vehicle technologies. Department for Transport.



Jaettujen automaattiautojen 
vaikutusten mallinnus 1/2

• Lähes sama liikkuvuus voidaan saavuttaa 10 prosentilla autojen 
nykyisestä määrästä, todennäköisesti automatkustuksen määrä kasvaisi 

• Vaikutukset ruuhkiin riippuvat järjestelmän konfiguroinnista

• Pysäköintitarpeiden vähentyminen vapauttaa huomattavan määrän julkista 
ja yksityistä tilaa

• Jaetut TaxiBotit (automaattiauto, jonka kyydin jakavat useat matkustajat 
samanaikaisesti) korvaisivat enemmän ajoneuvojan kuin AutoVotit
(yksittäisten matkustajien käytössä vuorollaan)

• Joukkoliikenteen tarjonta vaikuttaa automaattiautojen määrään

• Siirtymä tulee olemaan haastava

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf


Jaettujen automaattiautojen 
vaikutusten mallinnus 2/2
Politiikkatulemia

• Automaattiajoneuvot voisivat muuttaa julkista liikennettä merkittävästi

• Jaettujen automaattiautojen mahdollinen vaikutus liikkumiseen kaupungeissa 
on huomattava. Sitä määrittävät politiikkavalinnat ja soveltamistavat.

• Vapautuvan tilan hyödyntäminen vaatii aktiivista johtamista

• Tieliikenteen turvallisuuden parantuminen on lähes varmaan. Ympäristöhyödyt 
riippuvat ajoneuvoteknologiasta. 

• Tarve uusille ajoneuvotyypeille ja liiketoimintamalleille

• Joukkoliikenteen, taksitoiminnan ja kaupunkiliikenteen hallinnon täytyy 
sopeutua

• Ajoneuvokanta, jossa on sekä jaettuja automaattiautoja ja yksityisautoja ei 
tuota samoja hyötyjä kuin täysi TaxiBot/AutoVot-ajoneuvokanta - mutta se 
pysyy yhä houkuttelevana

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf


http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/shared-autonomous-vehicle-user-acceptance.pdf

http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/shared-autonomous-vehicle-user-acceptance.pdf


https://www.theverge.com/2018/3/26/17151944/self-driving-pod-shuttles-london-greenwich-gateway-project

https://www.nlc.org/resource/autonomous-vehicle-pilots-across-america

https://navya.tech/en/navya-and-keolis-launch-the-first-autonomous-shuttle-pilot-project-on-public-roads-in-canada/

https://www.eurotransportmagazine.com/24367/news/industry-news/autonomous-shuttle-service-trial-begins-paris/

https://www.theverge.com/2018/3/26/17151944/self-driving-pod-shuttles-london-greenwich-gateway-project
https://www.nlc.org/resource/autonomous-vehicle-pilots-across-america
https://navya.tech/en/navya-and-keolis-launch-the-first-autonomous-shuttle-pilot-project-on-public-roads-in-canada/
https://www.eurotransportmagazine.com/24367/news/industry-news/autonomous-shuttle-service-trial-begins-paris/


Robottibusseihin liittyviä kysymyksiä
• Operoinnin turvallisuus

• Muiden tienkäyttäjien toiminta

• Matkustajien toiminta

• Käytettävät reitit (missä) ja nopeudet

• Teknologian toimintavarmuus

• Toimintakyky kaikissa kelioloissa, kirkkaassa valossa ja pimeällä

• Operoinnin tapa
• Etäoperoinnin mahdollisuus, kyky reagoida poikkeustilanteisiin

• Turvallisuuden varmistaminen (valvonta, luottamus)

• Reitti
• Kysyntään vastaaminen, riittävä vuoroväli = palvelutaso

• Kustannukset ja palvelun hinnoittelu

• Asiakkaiden (matkustajien) odotukset, kokemukset ja maksuhalukkuus
• Kytkentä osaksi muita kulkutapoja, matkaketjujen sujuvuus

Käyttäisittekö robottibussia omilla arjen matkoillanne? Kyllä / Ei. Miksi?



Robottiautojen hyödyt ja suurimmat 
huolenaiheet

Hyödyt

• Ihmisen toiminnasta johtuvien 
virheiden vähentyminen

• Tiet ovat paremmassa kunnossa 
(jotta teknologia toimii)

• Iäkkäiden liikkumismahdollisuudet 
säilyvät

• Vähemmän ruuhkia ja päästöjä

• Autot voivat itsensä pysäköidä 
ilman, että kukaan on kyydissä

• Alhaisemmat kustannukset

• Voi tehdä jotakin ajamisen sijaan 
(lukea, syödä, pelata, …)

Suurimmat huolenaiheet

• Liikenneturvallisuus

• Robottiauto ei kykene ratkaisemaan 
moraalisia konflikteja

• Epäluotettava teknologia (matkan 
katkeaminen, ”system failure”)

• Järjestelmän toiminta Suomen 
olosuhteissa

• Järjestelmän hakkerointi

Liikenneturva & Kantar TNS Oy 2016
Liljamo 2017

Liikenneturva & Kantar TNS Oy 2016



Kyselytuloksia Suomesta keväältä 2017

• 2/3 valitsi robottitaksin, jos se olisi saatavilla noin 7 minuutissa ja auton 
käyttökustannukset olisivat samat kuin omalla autolla, mutta ilman 
omistamisen kuluja (keskimäärin 2 000 euroa/vuosi).

• 2/3 ei tarvitsi/haluaisi omistaa omaa robottiautoa, jos kaikki autot olisivat 
robottiautoja.

• 3/5 matkustaisi autolla enemmän, jos autolla matkustaminen olisi 
edullisempaa kuin nykyisin.

• 2/5 matkustaisi enemmän, jos matkan aikana voisi tehdä samalla jotakin 
muuta (esim. lukea).

• 1/3 matkustaisi enemmän, jos auton käyttö olisi mahdollista huolimatta 
omasta ajokyvystä ja -kunnosta.

Liljamo 2017



Liikenteen skenaarioita ja visioita

ERTRAC Vision "Future Road Transport 2050" (ERTRAC 2017)

http://ertrac.org/uploads/images/1.%20ERTRAC%20Vision%202050_ERTRAC%202017.pdf


https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/


The future of mobility (DUPpress 2016)

Siirtyminen nykytilanteesta mahdollisiin tulevaisuuskuviin

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/future-of-mobility.html


The future of mobility (DUPpress 2016)

Tulevaisuuskuvien vertailu

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/future-of-mobility.html


Kysymyksiä ja keskustelua

• Millaisia ajatuksia heräsi tästä alustuksesta?

• Kommentteja ja kysymyksiä liikenteen tulevaisuuksista?

Kiitos!


