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1 JOHDANTO 

Henkilöauto on tarpeellinen kulkuväline Suomessa. Monelle suomalaiselle auto on tär-

kein kulkuväline liikkumiseen. Suomen yhteiskuntarakenne on eurooppalaisella mitta-

puulla hajanainen. Kaupunkiseuduilla on pitkät etäisyydet eri toimintojen välillä. Ihmi-

set asuvat, käyvät töissä, käyttävät palveluita ja kulkevat harrastuksiin eri alueille, niin 

siten henkilöauto on suurimmalle osalle suomalaisista ensimmäinen vaihtoehto liikku-

miseen. Suomen liikenteestä henkilöliikenteen osuus on kaikkein suurin, mikä ruuh-

kauttaa tie- ja katuverkon osia, luo painetta liikennejärjestelmän investointeihin sekä 

aiheuttaa haittoja ympäristölle.  

Kaupungistuminen on globaali ilmiö, joka koskettaa myös Suomea ja joka lisää liiken-

nettä kasvukeskuksissa. Ilmastonmuutos on ilmiö, joka koskettaa koko maapalloa ja 

myös jokaista suomalaista. Ilmaston lämpenemisen torjunnassa liikenteellä on oma 

osuutensa. Liikkumisen ohjaus on yksi keinosta torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia.   

Tämän kandidaatin työn tavoitteena oli selvittää miten liikkumisen ohjauksella voidaan 

hallita liikennejärjestelmää. Työssä tarkasteltiin liikennettä ja liikkumista ilmiöinä, lii-

kennejärjestelmän nykytilaa, liikennemarkkinoita ja -palveluita, liikenteen murrosta 

sekä miten liikenteen kysyntään voidaan vaikuttaa. Työn tavoitteena oli tarkastella eri 

liikkumisen ohjauksen keinoja, miten niitä voidaan hyödyntää liikenteen hallinnassa ja 

kestävämmässä liikennejärjestelmässä. Miksi liikkumisen ohjausta yleensäkin tarvitaan?  

Kandidaatin työn alkuosassa tarkastellaan liikennettä ja liikennejärjestelmää yleisellä 

tasolla eri julkaisujen, tilastojen ja kirjallisuuden perusteella. Osioissa keskitytään suo-

malaiseen henkilö- ja tavaraliikenteeseen sekä suomalaisen liikennejärjestelmän tun-

nuspiirteisiin.  

Kandidaatin työn loppuosassa keskitytään liikkumisen ohjaukseen keinoihin ja liiken-

nepalveluihin. Väylähankkeen aikaista liikkumisen ohjausta ei tässä työssä tarkastella. 

Osioissa on esitelty liikkumisen ohjauksen toimintaan osallistuvia organisaatioita ja 

yrityksiä. Liikennepalveluihin liittyen työssä esitellään kolmen suomalaisen palvelutar-
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joajan toimintaa sekä yhtä Euroopan-laajuista liikennehanketta. Pääpaino tarkastelussa 

on henkilöliikenteessä. Suomalaista liikennepolitiikkaa käsitellään työssä enemmän 

kuin Euroopan unionin liikennepolitiikkaa. Työssä ei käsitelty kattavasti mahdollisesti 

liikenteen automatisoinnista saatavia hyötyjä liikkumisen ohjauksessa.  
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2 LIIKENNE 

Liikenne on henkilöiden ja tavaroiden kuljetus paikasta toiseen (Kielitoimisto). 

Liikenne on henkilöiden kulkemista, tavaroiden kuljetusta tai yleisesti kulkemista pai-

kasta toiseen. Kulkeminen tapahtuu joko henkilön oman fyysisen työn ansiosta, hyö-

dyntäen siihen erilaisia kulkuvälineitä tai hyödyntäen moottoroituja kulkuneuvoja. Liik-

kuminen (mobility) tapahtuu pääsääntöisesti eri kulkuväylillä. Jalankulkijoille ja pyöräi-

lijöille, moottoriajoneuvoille, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteelle on omat väylät liikenne-

järjestelmässä. Nykyään tietoliikenne määritellään osaksi liikennettä varsinkin, kun mo-

dernissa yhteiskunnassa tietoa liikkuu valtava määrä eri verkoissa.  

2.1 Miten liikenne syntyy 

Liikenteelle, liikkumiselle ja kuljettamiselle on aina jokin tarve. Ihmisen on päästävä 

toiseen paikkaan jonkin tarpeen vuoksi tai yrityksen on saatava kuljetettua tavara asiak-

kaalle, jolla on tarve saada se. Niin ihminen kuin yritys yrittävät rationaalisesti maksi-

moida hyötynsä valitessaan liikkumis- tai kuljetustavan, kun liikennettä tarkastellaan 

teoreettisella tasolla taloustieteellisesti. (RIL 165-1-2005, s.15) 

Kun yhteiskunnat eri puolella maailmaa ovat kasvaneet viimeisen sadan vuoden aikana 

isoin harppauksin, niin myös liikenteen määrä on kasvanut globaalisti. Kasvanut liiken-

ne aiheuttaa ongelmia. Niitä ratkaistaessa on tutkittu mitkä voimat synnyttävät liikkumi-

sen ja liikenteen tarpeen. Samalla on alettu pohtia miten ihmisten ja yritysten valintoihin 

vaikuttavat ei-rationaaliset päätökset. Kun ennustetaan ja mallinnetaan tulevaisuuden 

liikkumista ja liikennettä eri verkostoissa, ei-rationaalinen päätöksenteko hankaloittaa 

ennustamista niin ihmisten liikkumisessa kuin yritysten tavaroiden kuljettamisessa. Yh-

teiskunnan kehittyessä eri tasoilla liikkeellepaneva voima voi olla lähes mikä tahansa ja 

taas kuluttajien tottumukset ja mieltymykset voivat muuttua todella nopeasti, mitä on 

vaikea ennustaa. (RIL 165-1-2005, s.15) 
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Fyysisen siirtymisen lisäksi liikkuminen on myös potentiaalista siirtymistä. Liikkumi-

nen vaatii tarpeen lisäksi mahdollisuuden. On oltava käytettävissä polkupyörä, auto tai 

bussireitti, joka mahdollistaa liikkumisen. Liikkumista mitataan kilometrien, siihen ku-

luvan ajan sekä sen nopeuden mukaan. Kuitenkin tehdessään liikkumisvalintoja ihminen 

arvostaa myös laatua. Siirtyessään paikasta toiseen ihmiset arvostavat turvallisuutta ja 

mukavuutta, mitkä vaikuttavat liikkumistavan valintaan. (RIL 165-1-2005, s.15) 

Liikkumiseen vaikuttavat tekijät voidaan kategorisoida. Liikkumiseen liittyvissä tutki-

muksissa liikkeellepanevia voimia jaetaan muun muassa taloudellisiin, sosiaalisiin ja 

teknologisiin tekijöihin. Yhteiskunnan kasvaessa taloudellisesti ja kansan vaurastuessa 

yhä useammalla on mahdollisuus omistaa auto sekä vaikuttaa asumisympäristöönsä. 

Ikä, sukupuoli ja perhetilanne ovat sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat liikkumiseen. 

Uusien tekniikoiden kehittyessä ja kaupallistuessa ihmiset voivat valita aikaisempaa 

nopeampia ja sopivampia liikennevälineitä. Liikkeellepanevat voivat vaikuttava toisiin-

sa integroituneina. Eri tekijät vaikuttavat yksilöiden valintoihin ja makrotasolla koko 

yhteiskunnan valintoihin. (RIL 165-1-2005, s.15-16) 

Talousteoreettisen näkökulman lisäksi ihmisten liikkumista tutkitaan sosiaalitieteellises-

tä näkökulmasta, koska ihmisten mieltymykset muuttuvat. Kuitenkin toistaiseksi ei ole 

paljon tietoa, miten liikkumisen vaikuttavat muuttuvat normit ja arvot. Tutkijat eivät 

pysty määrittelemään, muuttavatko muuttuvat asenteet liikkumista vai vaativatko uudet 

liikkumisen muodot asenteiden muutosta (RIL 165-1-2005, s.16)? Aikomukset, asen-

teet, normit ja tavat vaikuttavat ihmisten liikkumiseen, mutta niiden perusteella ei pysty-

tä muodostamaan johdonmukaista mallia, mikä muodostaa haasteen liikkumisen enna-

kointiin. (RIL 165-1-2005, s.16) 

Ihmiset liikkuvat nyky-yhteiskunnassa, koska he voivat hyödyntää kattavaa liikennejär-

jestelmää. Eri liikennevälineet ovat saavutettavissa ja toimivat sujuvasti liikennejärjes-

telmässä. Toisaalta ihmisten täytyy liikkua, koska koti, työpaikka, palvelut ja harras-

tusmahdollisuudet ovat eri puolella, usein hajallaan, eri puolilla ympäristöä. Ihmiset 

saavat liikkumisesta myös iloa. Liikkuminen tarjoaa mahdollisuuden kokea uusia asioi-

ta, kulttuureja ja kokemuksia. (RIL 165-1-2005, s.16) 
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2.2 Liikenne ilmiönä 

Ihminen ja yhteiskunta tarvitsevat liikennettä toimiakseen. Liikenne on seurausta yksi-

löiden tarpeesta kommunikoida keskenään ja tarpeesta osallistua yhteisiin toimintoihin 

eri paikoissa ja eri ajankohtina (RIL 165-1-2005, s.16-17). Liikenne on myös seurausta 

raaka-aineiden jalostamisesta monivaiheisessa prosessissa lopputuotteeksi ja edelleen 

kuljetettavaksi kuluttajille, jotka voivat olla toisella puolella maapalloa. Liikennettä 

luokitellaan eri matkoihin, jotka luokitellaan joko työhön, kouluun, asiointiin tai vapaa-

aikaan liittyviksi. Yritysten toiminnan kannalta on olennaista, että ne saavat raaka-

aineita tuotantoprosessiinsa ja taas saavat valmiit tuotteet toimitettua markkinoille. Lii-

kenne on siis johdettua kysyntää. (RIL 165-1-2005, s.17) 

Jotta ihminen pystyy liikkumaan entistä helpommin ja nopeammin, on kehitetty erilaisia 

välineitä liikkumiseen. Nykyinen yhteiskunta on pitkälti rakentunut, kun ihminen on 

kehittänyt liikkumisvälineet niin maalle, merelle kuin ilmaan. Erityisesti teollinen val-

lankumous mahdollisti entistä nopeamman ja helpomman liikkumisen. Sen ansiosta 

ihminen pystyi hyödyntämään uusia energialähteitä, koneita ja liikennevälineitä liikku-

miseen. Vaikka ihminen pystyy nykyään liikkumaan nopeasti ja tekemään useita matko-

ja päivän aikana, niin edelleen ihminen keskimäärin liikkuu tunnin päivässä. (RIL 165-

1-2005, s.17) 

2.3 Liikennepalvelut  

Liikennepalvelut rakentuvat markkinatalouden mukaisesti liikenteen kysynnästä ja tar-

jonnasta. Liikennepalveluiden kysyntä muodostuu siitä, miten kuluttajat ja yritykset 

valitsevat liikennemuotojen, reittien ja määränpäiden välillä. Liikenneväylän kysyntä 

syntyy, kun liikennepalveluita tuottavilla kuluttajilla, yrityksillä ja julkisella sektorilla 

on tarve hyödyntää väyliä. Liikenneväylän kysyntä on siis johdettua kysyntää eli on 

tarve tehdä matka tai kuljettaa tavaraa paikasta toiseen. (RIL 165-1-2005, s.18) 

Liikenteen tarjonnan muodostaa liikenneverkoston, liikenteen infrastruktuurin ja liiken-

nevälineiden integraatio. Julkisella sektorilla on keskeinen toimija liikennepalvelujen 

tarjonnan toteuttajana. (RIL 165-1-2005, s.18)  
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Liikennepalvelut jaetaan kulkumuotojen mukaan henkilö-, joukkoliikenne-, tavaralii-

kenne- sekä kevyen liikenteen palveluihin. Yhteiskunnallisissa tehokkuusarvioinneissa 

on otettava huomioon liikennepalveluiden ominaisuudet, jotka poikkeavat muista palve-

luista ja hyödykkeistä. Tiet ovat Suomessa julkishyödykkeitä, ja vielä niiden käytöstä ei 

ole alettu periä tienkäyttömaksua. (RIL 165-1-2005, s.21-22) 

2.4 Liikenteen markkinat 

Liikenteen markkinat muodostuvat erilaisista osamarkkinoista, jotka liittyvät muun mu-

assa henkilöiden ja tavaroiden liikkumiseen ja kuljettamiseen. Henkilö- ja tavaraliiken-

nemarkkinat ovat liikenteen markkinoiden ydinmarkkinat. Osamarkkinoiden sisällä to-

teutuu kysynnän ja tarjonnan laki sekä paikka, jossa markkinoiden osapuolet kohtaavat. 

Kuvassa 1 on esitetty liikenteen markkinoita. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015) 
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Kuva 1 Liikenteen markkinoiden osamarkkinat (Liikenteen turvallisuusvirasto 

2015) 

Kuvan 1 nuolet markkinoiden välillä kuvaavat markkinoiden yhteyksiä. Esimerkiksi 

henkilö- ja tavaraliikenne yhdistyvät Suomessa lauttaliikenteessä, kun risteilijät palve-

levat sekä matkustajaliikennettä että tavaroiden tuontia ja vientiä Suomen ja Ruotsin 

sekä Suomen ja Viron välillä. Tällöin eri osamarkkinoiden kysyntä täyttyy yhdistetyn 

tarjonnan avulla markkinoilla. Toisaalta henkilöliikennemarkkinoilla ja kulkuneuvo-

markkinoilla on yhteys, kun henkilöliikennemarkkinat synnyttävät kysyntää ajoneuvoil-

le. Siten tarvitaan kulkuneuvomarkkinoitta, jotta henkilöliikennemarkkinat toimivat. 

(Liikenteen turvallisuusvirasto 2015) 

Liikenteen markkinoilla ihmisten liikkumisen tarpeet sekä ihmisiä palvelevat kuljetus-

tarpeet muodostavat kysynnän, joka voi samaan aikaan olla myös elinkeinoelämän tai 

yhteiskunnan kuljetustarve. Liikenne on siis johdettua kysyntää. Kuluttajilla on tarve 
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päästä töihin tai ostaa tavaroita ja palveluita. Työ- ja asiointimatkat johtaa tarpeeseen 

erilaisille liikkumis- ja kuljetuspalveluille, jotka toteutetaan väylillä, sopivilla kulku-

neuvoilla ja niiden käyttövoimalle, joka on nykyään nestemäistä polttoainetta. (Liiken-

teen turvallisuusvirasto 2015)  

Maa- ja biokaasua sekä sähköä hyödynnetään myös nykyään liikenteen polttoaineena.  

Liikennemarkkinoiden kysyntä syntyy erilaisista matkustus- ja kuljetustarpeista. Erityi-

sesti kotitaloudet tuottavat omaan käyttöön liikenne- ja kuljetuspalveluita. Yritykset 

hyödyntävät myös omaan käyttöön liikenne- ja kuljetuspalveluita, mutta trendinä on 

ollut ulkoistaa kuljetus- ja logistiikkapalvelut niihin erikoistuneille yrityksille järjestet-

täväksi. Julkisella sektorilla on omaa palvelutuotantoa liikenne- ja kuljetuspalveluissa, 

josta osa on markkinatonta tuotantoa, joka on asteittain vähentynyt Suomen liikenne-

markkinoilla. Kuvassa 2 on esitetty liikenteen eri osamarkkinoiden toimintoja. (Liiken-

teen turvallisuusvirasto 2015) 

 

Kuva 2 Liikennemarkkinoiden toimintoja (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015) 
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2.4.1 Liikennemarkkinoiden koko Suomessa 

Liikennesuoritteet on liikenteen mittari ja kuvaa eri liikennemuotojen osuuksia liiken-

teen markkinoilla. Suomalaiset liikkuivat vuonna 2013 yhteensä 78 518 miljoonaa hen-

kilökilometriä, kun lasketaan yhteen liikkuminen kaikilla kulkumuodoilla eli henkilöau-

toilla, kevytliikenteellä, linja-autoilla, moottoripyörillä, raideliikenteellä, lentokoneilla 

sekä matkustaja-aluksilla. Kokonaissuoritteesta yli 80 prosenttia tapahtui henkilöautoil-

la. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015; Tilastokeskus)  

Liikennemarkkinoiden kokoa voidaan tarkastella tilastoinnissa liikennemarkkinoiden 

palveluja käyttävien kuluttajien, yritysten tai liikennesektorilla toimivien yritysten nä-

kökulmasta. Henkilöliikenteen näkökulmasta liikennemarkkinoita voidaan tarkastella 

Tilastokeskuksen kotitalouksien kulutustilastoista. Yritysten osalta taas kansantalouden 

tilinpidon panos-tuotostaulukosta voidaan nähdä liikennemarkkinoiden lukuja. Liiken-

teen markkinoista saadaan erilainen kuva, kun eri tilastoista ja aineistoista tulkitaan 

markkinoiden eri osatekijöitä. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015) 

Suomalaiset kotitaloudet käyttivät liikenteeseen 19 miljardia euroa vuonna 2012. Lii-

kenteen osuus vaihtelee 14-17 prosentin välillä kotitalouksien kaikista kulutusmenoista. 

Kulutusmenot ovat kotimaisten kotitalouksien menoja kulutustavaroiden tai palveluiden 

hankintaan. Liikenteen kustannusten osuus vaihtelee vuosien välillä mutta myös eri te-

kijöiden sekä tilastointi- ja laskentatavasta riippuen. Euroopan unionin jäsenmaissa lii-

kenteen osuus on keskimäärin 12 prosenttia kotitalouksien kulutusmenoista (Liikenteen 

turvallisuusvirasto 2015).  Suomalaisten kotitalouksien liikennemenoista suurin osuus 

menee henkilöautoiluun, johon lasketaan henkilöautoihin liittyvä hankinta-, huolto- ja 

varaosien hankintakustannukset sekä polttoainekustannukset. Lisäksi henkilöautoiluun 

liittyviä menoja ovat pysäköintiin, liikennevakuutukseen ja veroihin liittyvät maksut. 

Henkilöautoiluun kohdistuvat kulut olivat vuonna 2012 15,1 miljardia euroa. Muihin 

liikennemuotoihin, johon eritellään muun muassa joukkoliikenteen liput, taksimatkat ja 

polkupyörien hankinta, suomalaiset käyttivät vuonna 2012 noin 3,9 miljardia euroa. 

Eniten muihin liikennemuotoihin laskettavista kustannuksista kului suomalaisilla lento- 

ja laivalippuihin sekä valmismatkoihin. (Findikaattori; Liikenteen turvallisuusvirasto 

2015; Tilastokeskus)  
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Liikennekustannusten osuus kulutusmenoista näyttää kansainvälisesti nousevan asukas-

ta kohti bruttokansantuotteen kasvaessa (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015). Suomessa 

liikennemenojen osuus kotitalouksien kokonaismenoista on suuri. Siihen vaikuttaa 

Suomen pitkät etäisyydet kasvukeskusten välillä, henkilöautoilun suuri rooli sekä lii-

kennepalvelujen pieni osuus kokonaiskulutuksesta. Liikenteen ja viestinnän osuus kan-

santaloudesta oli vuonna 2013 bruttokansantuotteesta 7,4 prosenttia. Liikenne ja viestin-

tä työllistävät yhteensä 168 000 henkilöä, mikä on 6,7 prosenttia koko kansantalouden 

työllisyydestä. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015; Tilastokeskus) 

Suomen liikenteessä on erityisesti kaksi haastetta. Pitkien etäisyyksien ja harvaan asu-

tun maan vuoksi liikenneverkostoon on investoitava kansantaloudellisesti suhteellisen 

suuri osuus sekä liikenneverkon vuosittainen ylläpito on kallista. Toisena haasteena on 

Suomen etäisyys kansainvälisistä markkinoista, minkä vuoksi liikenneinfrastruktuurilla 

ja -verkostoilla on suuri merkitys Suomen kilpailukyvylle muihin maihin verrattuna. 

(RIL 165-1-2005, s. 24)  
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3 LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 

Liikennejärjestelmä on liikenneinfrastruktuurin, matkustajien ja kuljetettavien tavaroi-

den sekä liikennevälineiden muodostama kokonaisuus. Liikenneinfrastruktuuri muodos-

tuu muuan muassa liikenneväylistä, terminaaleista ja liikkumista opastavista järjestel-

mistä. Liikenneväyliin eritellään tie- ja katuverkko, kevyen liikenteen väylät, rataverk-

ko, vesi- ja lentoväylät. Erilaisia terminaaleja hyödynnetään palvelemaan linja-auto- ja 

rautatieliikennettä, tavarankuljetusta, lentoliikennettä sekä satamia. Liikenteenohjausjär-

jestelmiin luokitellaan liikennettä ohjaavat ja liikenteen turvallisuudesta huolehtivat 

järjestelmät, liikenteen eri maksujärjestelmät sekä lentoliikenteen varmistusjärjestelmä. 

Osa liikennejärjestelmää on liikenteen hoito, johon kuuluu henkilö- ja tavaraliikenne. 

Liikenteen hoitoon kuuluvat myös liikennevälineet, liikenteen hoito-organisaatiot sekä 

liikenteeseen liittyvä lainsäädäntö. (RIL 165-1-2005, s. 39) 

Liikennejärjestelmä on laaja sosio-tekninen järjestelmä, jolla on erilaisia ulottuvuuksia. 

Sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja ympäristölliset ulottuvuudet ovat vuorovaikutuk-

sessa liikennejärjestelmässä. Liikennejärjestelmä on valtava verkosto ja systeemi, jonka 

kehitystä ja siinä tapahtuvia muutoksia on vaikea ennustaa pitkälle tulevaisuuteen. 

(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) 

3.1 Liikennejärjestelmän piirteitä 

Liikennejärjestelmän toimivuus Suomessa on elintärkeää, koska Suomi on laaja harvaan 

asuttu maa, Suomen ilmasto-olosuhteet asettavat omat haasteensa ja Suomi sijaitsee 

kauempana päämarkkina-alueista kuin kilpailijamaat. Toimivan liikennejärjestelmän 

takaa nopeat ja toimintavarmat liikenneyhteydet. Hyvällä liikennejärjestelmällä on 

myös yhteys alueiden kehittymiseen. Peruspalvelutasolla yritetään täyttää väestön, elin-

keinoelämän ja alueiden toimintojen edellyttämät liikkumis- ja kuljetustarpeet kestäväl-

lä tavalla. Suomen liikennejärjestelmän haasteena on kasvavien kaupunkiseutujen lii-

kenneinfrastruktuurin kehittäminen samaan aikaan kun haja-asutusalueiden liikennein-

frastruktuurin ylläpito. (RIL 165-1-2005, s. 39) 
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Liikennejärjestelmän merkitys julkiseen talouteen yhdessä koko yhdyskuntarakenteen 

kanssa on merkittävä, koska julkisen talouden yhtenä perustehtävänä on toteuttaa ja 

ylläpitää liikenneinfrastruktuuria yhdessä yritysten kanssa. Toisaalta kaupungeilla ja 

kunnilla on käytännössä määräysvalta, miten niiden rakenne syntyy, kehittyy ja muok-

kautuu esimerkkeinä uudisrakentamisen kaavoitus, täydennysrakentaminen ja joukko-

liikenteen järjestäminen. (RIL 165-1-2005, s. 40) 

Liikennejärjestelmän infrastruktuurilla on suuri merkitys yrityksille, kun arvioidaan 

yritysten toimintamahdollisuuksia ja missä niiden kannattaisi toimia. Yritysten liiketoi-

minnan kannalta on tärkeää, että ne saavuttavat palveluillaan ja tavaroillaan kuluttajat ja 

pääsevät jalostaa tuotteitaan markkinoille, mielellään mahdollisimman edullisesti. Infra-

struktuuri on yrittäjille kustannus- ja hyötytekijä. Erityisesti suurille teollisuusyrityksille 

toimiva liikenneverkko ja hyvät kuljetusyhteydet ovat tärkeä kilpailutekijä. Vastaavasti 

palveluyrityksille on tärkeää, että toimivat lähellä asiakkaitaan kaupunkiympäristössä, 

jossa on myös muuta palvelutarjontaa. Yhtälailla liikennejärjestelmällä on suuri välilli-

nen merkitys kuluttajille, koska liikenneinfrastruktuurin rakentamista ja ylläpitoa rahoi-

tetaan kuluttajilta kerätyistä veroista sekä liikennepalveluita kerätyitä maksuista. (RIL 

165-1-2005, s. 39) 

3.2 Henkilöliikenne 

Henkilöliikenne tarkoittaa henkilöitä kuljettavaa liikennettä (Liikennevirasto 2013).  

Henkilöliikenne jaetaan kulkutavallisesti eri liikkumistapojen mukaan. Kevyeksi liiken-

teeksi luokitellaan lähinnä jalankulku ja polkupyöräily, mutta myös rollaattorin ja pyö-

rätuolin avulla liikkuminen, rullaluistelu sekä hiihtäminen suksilla ja rullasuksilla luoki-

tellaan kevyeksi liikenteeksi. Tilastoissa voidaan jakaa erikseen henkilöautoliikenne 

siten, että toimiiko henkilö itse auton kuljettajana vai onko hän matkustajana. Henkilö-

liikenteeseen kuuluu myös julkinen liikenne.   

Ihmisten liikkumista tutkitaan henkilöliikennetutkimuksilla, joissa selvitetään liikkumis-

tarvetta ja -tottumuksia ja jotka toteutetaan valtakunnallisesti kuuden vuoden välein. 

Henkilöliikennetutkimusten lisäksi ajankäyttötutkimukset kertovat ihmisten matkustus-
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käyttäytymisestä ja liikenteen merkityksestä jokapäiväisessä elämässä. Liikkumisessa 

on suuria yksilöllisiä eroja, koska työssäkäynti, vapaa-aika, elämäntavat, käytettävissä 

olevan ajan sekä tulojen määrä vaikuttavat eri tavalla yksilöiden liikkumistottumuksiin. 

Alueellisia eroja liikkumistottumuksiin on myös olemassa. (RIL 165-1-2005, s. 40) 

Vuoden 2010-2011 Henkilöliikennetutkimuksen mukaan suomalaiset tekevät keskimää-

rin kolme matkaa yhden vuorokauden aikana. Luku ei ole muuttunut vuodesta 1974, 

jolloin ensimmäisen kerran kerättiin valtakunnallisesti tietoa suomalaisten liikkumises-

ta. Keskimäärin suomalainen liikkuu vuorokauden aikana 41 kilometriä ja käyttää liik-

kumiseen aikaa 66 minuuttia. Suomalaisen tekemän yksittäisen matkan pituus on 14 

kilometriä. Yhteen matkaan kuluu keskimäärin 23 minuuttia. (Liikennevirasto 2012 a) 

Vuonna 2006 suoritetussa henkilöliikennetutkimuksessa matkoihin käytetty aika oli 

suurempi kuin vuoden 2010-2011 tutkimuksessa. Nopeammat kulkutavat ovat yleisty-

neet. Suomalaiset käyttävät liikkumiseen enemmän moottoroituja kulkuneuvoja ja sa-

maan aikaan kävelevät sekä pyöräilevät vähemmän. Suomalainen käyttää henkilöautoa 

yleisimmin lyhyihin 1-3 kilometrin pituisiin matkoihin. (Liikennevirasto 2012 a) 

Merkittävin muutos 2000-luvulla on ollut autoistumisen kasvu, sillä nykyään Suomessa 

on yli 40 prosenttia enemmän autoja kuin vuosituhannen vaihteessa. Suomalaisilla koti-

talouksilla on enemmän kakkosautoja aikaisempaan verrattuna ja auto hankitaan yhä 

useammin kotitalouteen, jossa on jo aikaisemmin auto. Tutkimuksissa trendi näkyy si-

ten, että yhtä auto kohti lasketut kilometrit ovat vähentyneet. Yhä useampi henkilöauton 

matkustaja on siirtynyt itse kuljettajaksi, mikä näkyy matkustajasuoritteiden laskuna. 

Kuitenkaan henkeä kohti laskettu kuljettajan henkilöautosuorite ei välttämättä ole kas-

vanut, mutta naisten autoilu on kasvanut, kun samaan aikaan miesten autoilu on vähen-

tynyt. Naisten autoistuminen näkyy muun muassa kasvaneessa naisten ostos- ja asioin-

timatkojen määrässä. (Liikennevirasto 2012 a) 

Henkeä kohti laskettujen matkasuoritteiden määrä vähenee, koska Suomen väestö 

ikääntyy. Nykyään yhä useampi matka liittyy ostoksiin ja asiointiin. Vaikka ostos- ja 

asiointimatkojen määrä kasvaa, niin samaan aikaan vapaa-ajan matkojen määrä on vä-
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hentynyt. Ostos- ja asiointimatkojen määrän kasvua selittää naisten matkojen määrän 

kasvu ja autoistumisen lisääntyminen. (Liikennevirasto 2012 a)  

Yleisesti oletettu trendi on, että vapaa-ajan matkojen määrä kasvaa. Uusimman henkilö-

tutkimuksen mukaan näin ei ole ostos- ja asiointimatkoja lukuun ottamatta. Työikäiset 

tekevät eniten vapaa-ajan matkoja matkasuoritteista laskettuina. Työikäisten ajankäyttö 

on myös sidottua. Tätä taustaa vasten vapaa-ajanmatkojen määrä ei ole kasvanut. (Lii-

kennevirasto 2012 a) 

Joka neljäs suomalaisten tekemistä matkoista liittyy työhön, koulunkäyntiin tai opiske-

luun. Ostos- ja asiointimatkoja on noin kolmannes matkoista. Eniten matkoja tehdään 

erilaisina vapaa-ajanmatkoina, joista kertyy eniten matkasuoritteita. Ostos- ja asiointi-

matkojen suoritteet ovat kasvussa, kun kaikki muiden matkojen suoritteet ovat laskussa. 

Päivittäistavaroiden ostoksiin liittyviin matkoihin on suurin osa ostos- ja asiointimat-

koista. Vapaa-ajanmatkoista suurin osa muodostuu vierailuihin, liikuntaan ja harrastuk-

siin liittyvistä matkoista. Suomalaiset tekevät keskimäärin 2,9 matkaa ja liikkuvat kes-

kimäärin 41 kilometriä vuorokauden aikana. Kuvassa 3 on esitetty suomalaisten tekemät 

matkan tarkoitusten mukaan. 79 prosenttia suomalaisten tekemistä matkoista joko alkaa 

tai päättyy kotiin. Yleisimmät matkakohteet ovat työpaikat, vierailukohteet ja eri päivit-

täistavarankaupan myymälät. (Liikennevirasto 2012 a) 
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Kuva 3 Liikennesuoritteet matkan tarkoituksen mukaan (Liikennevirasto 2012 a) 

Henkilöliikennetutkimuksen mukaan 30 prosenttia suomalaisten tekemistä matkoista on 

kevytliikennettä. Henkilöautoilun osuus matkoista on yli puolet ja julkisen liikenteen 

osuus on alle kymmenen prosenttia. Edelliseen liikennetutkimukseen verrattuna henki-

löliikenteen ja julkisen liikenteen osuudet ovat säilyneet lähes samana. Sen sijaan jalan-

kulun ja pyöräilyn kulkutapaosuudet ovat laskussa. (Liikennevirasto 2012 a) 

3.2.1 Joukkoliikenne 

Joukkoliikenteessä suuria ihmismääriä kuljetetaan erityisesti ihmisten kuljettamiseen 

suunnitelluilla liikennevälineillä kuten linja-autoilla, raitiovaunuilla, junilla ja metroilla. 

Joukkoliikenne on osa julkista liikennettä. Kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla joukko-

liikenteellä on merkittävä rooli, koska liikenteen kysynnän vuoksi se on varteenotettava 

vaihtoehto henkilöautoliikenteelle. Joukkoliikenteen tarkoituksena on vähentää yksi-

tyisautoilua. Joukkoliikenteen tavoitteena on vähentää liikenteen ruuhkautumista. Sa-

malla vähennetään liikenteen haittoja ympäristöön. (Liikennevirasto 2013) 

Joukkoliikenne on sidottu yleensä kiinteisiin reitteihin ja aikatauluihin pois lukien kut-

sujoukkoliikenne ja osin palveluliikenne. Joukkoliikenteelle on ominaista pysäkit väyli-

työ 17 %

koulu, opiskelu 7 %

työasia 4 %

ostos, asiointi 35 %

vierailu 11 %

mökki 1 %

muu vapaa aika 25 %
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en varrella sekä matkustajaterminaalit. Joukkoliikenteen eri liikennemuodot yhdistyvät 

matkakeskuksissa, joissa voi olla samaan aikaan rautateiden ja linja-autojen terminaalit 

sekä lähi- ja kaukoliikenteen terminaalit. Matkakeskusten tarkoituksena on tarjota vaih-

toyhteyksiä eri liikennemuotojen ja reittilinjojen välillä. Lisäksi matkakeskusten tavoit-

teena on tarjota kuluttajille selkeämpiä joukkoliikennepalveluita. (Liikennevirasto 2013) 

Terminaali on liikennejärjestelmän osa, joka voi palvella sekä henkilöliikennettä että 

tavaraliikennettä ja molempia liikenteitä yhdessä. Terminaalissa matkustajat voivat 

vaihtaa henkilöauton saattoliikenteestä tai lähiliikenteen linja-autoliikenteestä kaukolii-

kenteeseen. Terminaali voi siis olla linja-autoasema tai juna-asema. Tavaraliikenteessä 

terminaalien tarkoituksena on, että kuljetettava tavara vaihtaa kuljetusvälinettä sekä on 

väliaikaisesti odottamassa jatkokuljetusta. (Liikennevirasto 2013)  

3.3 Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteessä tuotteita kuljetetaan erilaisia tuotteita eri kuljetustavoilla. Tavaralii-

kennettä voidaan luokitella eri tavoilla. Yksi tapa on jakaa tavaraliikenne huolintaan, 

logistiikkapalveluihin, pikakuljetuksiin, postiin sekä muihin kuljetuksiin. Huolintaan 

liittyy lento- ja meriliikenteen huolinta. Muihin kuljetuksiin jaotellaan rautatie-, tie-, 

lento- ja meriliikenteen kuljetukset. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015) 

Tavaraliikenteen ja logistiikan kysyntä muodostuu kaupan, teollisuuden, yhteiskunnan 

ja kuluttajien tarpeista johdetusta kysynnästä. Tavaran kysyntä ja tarjonta ja niihin liit-

tyvät toimitusketjut ja toimitusverkot määrittävät, millaisia kuljetustarpeita ja palvelu-

tarjontaa on (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015). Tuotteiden saatavuutta tukevat logis-

tiset palvelut, joita ovat esimerkiksi varastointi ja pakkaaminen. Tavaraliikenteen ky-

syntää on erilaista. Kysyntä muodostuu yritysten välisistä, yritysten ja kuluttajien väli-

sistä sekä kuluttajien välisistä kuljetustarpeista. Kysyntään vaikuttaa myös kuljetettavan 

tavaran ominaisuudet. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2015) 

Tavaraliikennettä toteutetaan erilaisilla kuljetusmuodoilla ja kuljetustavoilla sekä niiden 

yhdistelmillä. Kuljetusmuodon valinta riippuu kuljetustarpeesta sekä sopimuksesta, jon-

ka kuljetuspalvelun tarjoaja ja asiakas ovat tehneet. Miten paljon tuotteita voidaan kul-
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jettaa yhdessä erässä, kuljetusetäisyys, kuljetuksen nopeus sekä saavutettavuus vaikut-

tavat kuljetusmuodon valintaan ja käyttöalueeseen. (Liikenteen turvallisuusvirasto 

2015) 

Vuonna 2013 Suomessa oli tavaraliikennettä yhteensä 33 533 miljoonaa tonnikilomet-

riä. Suomen tavaraliikenteen- ja logistiikkamarkkinoiden yritysten liikevaihto oli vuon-

na 2012 15,8 miljardia euroa. Tavaraliikenteen sektorilla toimi 12 700 yritystä, joista 

10 400 tieliikenteen tavarankuljetuksessa. Tavaraliikenne- ja logistiikkamarkkinoiden 

yritykset työskenteli vuonna 2012 reilut 85 000 työntekijää. (Tilastokekus; Trafi 2015) 

3.4 Liikenteen kehitys 

Henkilöautoliikenteen kysynnän on tulevaisuudessa arvioitu kasvavan yhdyskuntara-

kenteen muutosten, autoistumisen kasvun ja ajankäyttötottumusten muutosten vaikutuk-

sesta (RIL 165-1-2005, s. 47). Liikenteen kysyntä ja liikkumistarpeet muuttuvat, kun 

väestö ikääntyy Suomessa. Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä eläkkeelle jäävät ovat 

terveempiä kuin aiemmat eläkkeellä jääneet sukupolvet. Lisäksi tulevilla eläkeläisillä on 

terveempinä enemmän vapaa-ajan harrastuksia, joihin liikutaan joko henkilöautolla tai 

julkisella liikenteellä. Toisaalta kestävän kehityksen mukaisessa liikennejärjestelmässä 

liikenteen kasvu pysähtyisi, kun yhteiskunta muuttuu tiiviimmäksi, ympäristöä vaalivat 

päätökset vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja valtio hinnoittelisi liikennettä tiu-

kemmin. (RIL 165-1-2005, s. 47) 

Liikenne elää tällä hetkellä vahvassa murrosvaiheessa. Tämän päivän ja erityisesti tule-

vaisuuden liikenteeseen ja liikennejärjestelmään vaikuttavat digitalisaatio, uudet palve-

lumallit, robotiikka, kaupungistuminen sekä eri liikennemuotojen kilpailun avautumi-

nen. Digitalisaation myötä liikenteen tuottamaa suurta tietomäärää voivat eri toimijat 

hyödyntää ja luoda siten uusia palveluja ja ohjauskeinoja muun muassa liikennesektoril-

le. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia kehittää uudentyyppisiä kysyntälähtöisiä liiken-

nepalveluja, jotka muuttavat perinteistä tapaa suunnitella liikkumista, ostaa liikkumis-

palveluja ja omistaa liikennevälineitä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016 b). Tulevai-

suudessa liikkuminen perustuu enemmän liikkumisen ostamiseen palveluna eri kulku-
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muotoja yhdistelevänä palvelukonseptina. Robotiikan yleistyminen liikenteessä tarkoit-

taa muun muassa ajoneuvojen automaation lisääntymistä ja kuljettajattomien ajoneuvo-

jen yleistymiseen. Kaupungistuminen on globaali ilmiö, mikä muuttaa ihmisten liikku-

mistarpeita ja liikennejärjestelmää. Kilpailun avaaminen tuo liikennemarkkinoille uusia 

palveluja ja palveluntarjoajia. (Solita Oy) 

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä on erilainen kuin nykyään. Liikenneväylien ja -

infrastruktuurin voidaan olettaa säilyvän, koska niihin on sidottu paljon kansallisvaralli-

suutta. Liikenneväylät ovat edelleen käytössä. Tulevaisuudessa liikkumisen tarpeisiin ja 

tottumuksiin vaikuttaa kaupungistuminen, ajankäytön ja liikkumistottumusten muutok-

set, väestötieteelliset muutokset yhteiskunnassa, uuden teknologian kehittyminen ajo-

neuvoissa sekä jakamistalous. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016 d) 

Tulevaisuudessa autojen määrän ennustetaan vähenevän kymmenosaan nykyisestä au-

tokannasta. Itseajavien autojen ja sujuvan joukkoliikenteen yhdistelmällä autokannan 

vähentäminen noin radikaalilla tavalla voi olla mahdollista tulevaisuudessa. Ennusteen 

toteutuessa kaupunkien ruuhkat ja liikenteen aiheuttamat päästöt vähenevät. Lisäksi 

liikenne on turvallisempaa. (OECD)  

3.5 Kestävän kehityksen liikennejärjestelmä 

Kestävälle kehitykselle ei ole tarkkaa määritelmää. Kuitenkin yleisemmin sillä tarkoite-

taan jatkuvaa ja ohjattua kehitystä, jossa ihmisten hyvän elämisen mahdollisuudet tyy-

dytetään viemättä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Kestävän kehityksen tavoit-

teena on turvata elämä eri puolella maapalloa. Kestävällä kehityksen periaatetta voidaan 

soveltaa ympäristöllisissä, sosiaalisissa ja taloudellisissa kysymyksissä. (Koukkula)  

Kestävän kehityksen ulottuvuuksia voidaan soveltaa liikenteeseen ja liikennejärjestel-

mään, sillä Suomen liikenne-, ympäristö- sekä maankäytönpolitiikassa sivutaan kestä-

vän kehityksen periaatteita. Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen mukaan Suo-

men hallitus on linjannut poliittisia ilmasto-, energia- ja ympäristöstrategioita, joissa se 

on asettanut muun muassa päästövähennystavoitteita. Liikennesektorin päästövähennys-

tavoitteet ja rakennetun ympäristön käytöntavoitteet liittyvät olennaisesti liikennejärjes-
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telmään. Kestävässä liikennejärjestelmässä tavoitteena on vähentää yksin autolla liik-

kumista. (Koukkula) 

Suomen valtion liikennepolitiikassa on ollut tavoitteena, että liikennejärjestelmä on eko-

logisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen mukainen. Esimerkiksi liik-

kumisen ohjauksella, joukkoliikenteen ja kävely- ja pyöräilyliikenteen verkostojen ke-

hittämisellä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn takaamisella yritetään vaikuttaa liiken-

teen kysyntään ja vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä. Kuvassa 4 on esitetty kestä-

vän kehityksen mukaista liikennettä. (Koukkula) 

 

Kuva 4 Kestävä liikennejärjestelmä (Koukkula) 

Alueiden tiivistyminen ja monikäyttöisyys, lyhyet etäisyydet, julkisen liikenteen ja ke-

vyen liikenteen käytön ja toimivuuden lisääminen ovat kestävän kehityksen mukaisen 

maankäytön suunnittelun toimenpiteitä, mutta myös kestävän liikennejärjestelmän toi-

mintoja. Maankäytön- ja rakennuslain mukaan kaavoituksessa on otettava huomioon 

yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä joukko- ja kevyen liikenteen järjestäminen ympä-

ristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävän kehityksen mukaisesti. Kestävälle 

liikennejärjestelmälle asutuksen laajeneminen kasvukeskuksissa on haaste, koska asu-

tuksen laajeneminen lisää henkilöautoliikennettä. Samalla autoriippuvuus kasvaa kotita-

louksissa, koska kuluttajat liikkuvat eri tarpeiden vuoksi asuinalueensa ulkopuolelle. 

Autoriippuvuutta voidaan vähentää lisäämällä joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen 

Kestävä liikennejärjestelmä 

taloudellinen 
kestävyys:  

- laatu 

- luotettavuus 

- saavutettavuus 

- sujuvuus  

sosiaalinen  

kestävyys : 

- tasapuolisuus 

- turvallisuus 

- esteettömyys 

- terveellisyys 

 

ekologinen kestävyys : 

- luontoarvojen kunnioitus 

- energian, tilan ja 
luonnonvarojen 
säästäminen 

- puhdas ilma ja vesi 

- meluttomuus 
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houkuttelevuutta. Lisäksi riippuvuutta autosta voidaan vähentää kimppakyydeillä, yh-

teiskäyttöautoilla ja etätyöllä. Kuvassa 5 on esitetty autoriippuvuutta ja miten sitä voi-

daan vähentää. (Koukkula) 

 

Kuva 5 Autoriippuvuus ja sen vähentäminen (Koukkula, ks. Koskiaho) 
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4 LIIKENTEEN HALLINTA 

4.1 Liikenteenhallinnan piirteitä 

Liikenteenhallinnan tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, vä-

hentää liikenteen päästöjä sekä hyödyntää tieverkko tehokkaammin (Elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskus). Liikenteen hallinnalla vaikutetaan kuluttajien kulkutapaan ja 

reittiin sekä kuluttajan matkan tai yrityksen toteuttaman kuljetuksen ajankohtaan. Ajan-

tasainen tilannekuva liikennejärjestelmästä mahdollistetaan liikennetelematiikalla, joka 

on liikenteen hallinnan perusta. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) 

Liikenteenhallinnan pyritään edistää liikennejärjestelmän toimivuutta. Liikenteenhallin-

nan lähtökohtana on olemassa olevan liikenneväyläkapasiteetin mahdollisimman teho-

kas käyttö. Siihen pyritään hyödyntämällä uutta teknologiaa, esimerkiksi älyliikennettä 

hyödyntäen.  (Liikennevirasto 2012 b) 

Liikenneviraston operatiivisilla liikennekeskuksilla on keskeinen rooli liikenteenhallin-

nan palveluissa. Muut toimijat ja sidosryhmät osallistuvat liikenteenhallintaan. Esimer-

kiksi tieliikennehallinnassa liikennevirasto tekee yhteistyötä kaupunkien, poliisin, hätä-

keskusten ja pelastusviranomaisten kanssa. (Liikennevirasto 2012 b) 

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus ovat tärkeimmät huomion kohteet liikenteenhallin-

nassa. Liikenteenhallintaa yritetään kehittää kohti ajantasaista tilannekuvaa, joka perus-

tuisi ennakointiin ja jossa päätöksentekijänä on yksittäinen kuljettaja. Liikenteenhallin-

nan painopistealueita ovat liikennöitävyyden seuranta ja tiedottaminen, liikenteen oh-

jaaminen sekä poikkeustilanteiden hallinta. Liikenteenhallinnassa pyritään myös vaikut-

taa liikenneverkon kysynnän ja käytön hallintaan. (Liikennevirasto 2012 b)  

Tulevaisuudessa liikenteenhallinnassa pyritään aktiivisen ja ennakoivaan hallintaan. 

Sillä tavoitellaan matkojen ja kuljetusten varmuuden ja ennakoitavuuden parantamista. 

Lisäksi aktiivisella ja ennakoivalla liikenteenhallinnalla pyritään vähentää liikenneruuh-

kia ja vähentää liikenteen päästöjä. Aktiivisessa ja ennakoivassa hallinnassa korostuvat 
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häiriötilanteiden ennaltaehkäisy ja hallinta, liikenteen älykkään teknologian hyödyntä-

minen sekä liikenneturvallisuus. Aktiivisen liikenteenhallinnan työkaluja on useita ja 

erilaisia. Ajantasainen liikenteen monitorointi, ennakoiva liikenteen seuranta sekä ohja-

us muun muassa ovat työkaluja aktiiviseen hallintaan. Myös matkustajainformaatiota 

hyödynnetään liikenteenhallinnassa. (Liikennevirasto 2012 b) 

Liikenteenhallinnassa yhtenä painopistealueena on aktiivinen yhteistyö liikenteenohja-

uksen viranomaisten ja suurien kaupunkiseutujen välillä. Tavoitteena on edistää kestä-

vän kehityksen mukaista liikennettä, kun samalla parannetaan matka- ja kuljetusketjujen 

toimintavarmuutta. Yhteistyöllä yritetään vähentää kaupunkiseutujen ruuhkia, parantaa 

ilman laatua ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä. Lisäksi kuluttajia tiedotetaan tarjolla 

olevista vaihtoehtoisista kulkutavoista.  (Liikennevirasto 2012 b) 

4.2 Liikenteen tiedotus 

Liikenteen tiedotuksella tarjotaan tienkäyttäjille ajankohtaista tietoa ajokelistä, liiken-

nemäärästä ja liikenteen mahdollisista häiriöistä. Tiedotuksen informaatio pyritään pitää 

mahdollisimman ajantasaisena niin, että tienkäyttäjät saavat tiedotuksesta hyötyä ennen 

matkaa ja matkan aikana. Liikennettä ohjataan kiinteillä liikennemerkeillä. Lisäksi vaih-

tuvilla liikennemerkein, opastein ja liikennevaloin liikennettä ohjataan sekä erityisesti 

opastenäytöillä tiedotetaan. Häiriön hallinnassa havaitaan liikenteen häiriötilanteita sekä 

häiriötilanteiden hoitamista, joka tapahtuu eri viranomaisten yhteistyön tuloksena. 

(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) 

4.2.1 NordicWay coop –kokeilu 

NordicWay on liikenteen turvallisuutta edistävä palvelu ja liikenneturvallisuuskokeilu, 

jossa autoilijat välittävät tietoa älypuhelimillaan liikenteen häiriötilanteista, joita ovat 

esimerkiksi tiellä olevat esteet, huono ajokeli tai ajosää sekä liikenneonnettomuudet. 

Lisäksi palvelulla voidaan varoittaa tietyömaista. Kokeilun tavoitteena on parantaa lii-

kenteen turvallisuutta. Tavoitteena on myös, että tienkäyttäjät saavat tiedotusta ennak-

koon edessä olevista häiriötilanteista ja voivat siten ennakoida muokaten omaa ajoreitti-

ään. asti. NordicWayn tavoitteena on turvallisuuden ja yhteentoimivan palvelun lisäksi 
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tarjota uusi liikennejärjestelmää palveleva ekosysteemi ja lisätä liikennedatan arvoket-

jua. Liikenneturvallisuuskokeilu toteutetaan lähinnä Etelä-Suomessa huhtikuuhun 2017 

NordicWayssa on osa EU:n Connectin Europe Facility –ohjelmaa ja siinä on mukana 

Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen liikennevirastot tai tiehallinnot sekä lisäksi liiken-

nealan yrityksiä. (NordicWay Coop) 

4.3 Älyliikenne 

Älyliikenne on tieto- ja viestintäteknologian sekä ajantasaisen liikenne- ja olosuhdetie-

don hyödyntämistä ja soveltamista liikennejärjestelmässä ja täten myös keskeinen osa 

tietoyhteiskuntaa. (Liikennevirasto 2012 b) 

Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden parantamista tieto- 

ja viestintätekniikan avulla (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009). Älyliikenteen avulla 

kuluttajien kulkeminen liikenteessä helpottuu sekä kuluttajat voivat ennakoida liikku-

mistaan niin henkilöautolla kuin joukkoliikenteellä kulkiessaan. Älyliikenteen on tarkoi-

tus liikennepolitiikan työkalu, jossa matkojen kuljetusten toimivuus on keskiössä. Äly-

liikenteen tavoitteita on edistää liikennejärjestelmän kestävää kehitystä, tasa-arvoistaa 

liikenteen käyttäjiä, tuoda kuluttajille ja yrityksille helppoja edullisia liikennepalveluita 

sekä luoda palvelumalleja, joissa palvelut on yhteen sovitettu. (Liikenne- ja viestintämi-

nisteriö 2009). Älyliikenne auttaa ja ohjaa valitsemaan ja optimoimaan liikkumisen ko-

konaisuuden kannalta edullisemmalla tavalla ja siten parantaa liikennejärjestelmän tuot-

tavuutta, turvallisuutta, sujuvuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä (Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus). Älyliikenteen tavoitteena on muuttaa liikennettä koko-

naisvaltaisemmaksi palveluksi. Tarkoitus on, että kuluttajat ja yritykset saavat tarpeitaan 

vastaavat liikkumis- ja kuljetuspalvelut joustavasti ja sujuvasti. (Liikenne- ja viestintä-

ministeriö 2009; Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)  

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama visio älyliikenteelle on, että Suomen liikenne-

järjestelmä olisi maailman edistyneimpiä ja tehokkaimpia vuonna 2020. Visio vaatii 

liikenteen markkinoiden kasvamista liikennepalveluiden osalta, liikenteenhallinnan ke-

hittymistä reaaliaikaisemmaksi, olemassa olevaa liikenneinfrastruktuuria hyödynnetään 



31 

 

tehokkaammin, liikennepolitiikka on mahdollistaja, ei vain sääntelevä ja valvova sekä 

Suomen logistiikka toimii tehokkaasti. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009) 

4.4 Liikkuminen palveluna 

Liikkuminen palveluna eli Mobility as a Service (MaaS) tarkoitetaan kokonaisuutta, 

jossa kuluttaja voi ostaa liikkumistarpeidensa mukaan räätälöityjä liikkumispalveluja. 

Samaan liikkumispalvelupakettiin voidaan yhdistää muun muassa joukkoliikenteen, 

autoilun ja pyöräilyn palveluita yhdeksi kokonaisuudeksi, josta kuluttajaa veloitetaan 

yhdellä hinnalla ja kustannus jakautuu eri kulkumuotojen välillä. (ITS Finland) 

Valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiassa MaaS-toimintatapa on yksi keinoista 

parantaa liikennejärjestelmän energiatehokkuutta. MaaS:in avulla kuluttajat voivat vali-

ta ympäristön kannalta paremman kulkumuodon väliltä. MaaS:illa avulla julkisen- ja 

joukkoliikenteen käyttöastetta pyritään lisäämään. MaaS tarjoaa innovatiivisia palvelui-

ta kuluttajien matkojen ensimmäiselle ja viimeiselle kilometrille, liikkui kuluttaja työ-

paikalle, opiskelemaan, kotiin tai ostosmatkalle. MaaS tarjoaa myös ratkaisuja jakamis-

talouteen perustuvia palveluja. Yritysten logistiikkapalveluja voidaan parantaa ja tehos-

taa MaaS:in avulla. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016 b)  

Kuvassa 6 on esitetty MaaSin luomia liikennepalveluita. MaaS hyödyntää dataa, jota 

kerätään liikenneverkoista, liikkumisesta ja palvelualustoista. Liikkumisen operaattorit 

hyödyntävät dataa liikennepalveluiden toteuttamiseen. Yksi MaaS:in palvelukonsepti on 

paketti, jossa kuluttaja voi haluamallaan tavallaan käyttää henkilöautoa, polkupyöriä, 

julkista liikennettä ja muita liikennepalveluita kiinteään kuukausi- tai vuosihintaan. 

MaaS:in tavoitteena on myös helpottaa mobiilimaksamista liikennepalveluiden hankin-

nassa. (Tampereen yliopisto & Mattersoft) 
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Kuva 6 Liikkuminen palveluna -toimintatavan palvelut (Tampereen yliopisto & 

Mattersoft, ks. Minna Kivimäki, Liikenne- ja viestintäministeriö, Heureka 

8.12.2014) 
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5 LIIKKUMISEN OHJAUS 

Liikkumisen ohjaus (mobility management) on kokonaisvaltaiseen liikennesuunnitte-

luun liittyvä toimintamalli (Liikennevirasto 2013). Liikkumisen ohjauksen tavoitteena 

on edistää kestävää liikkumista vähentämällä yksityisautoilua. Ihmisten liikkumiseen 

pyritään vaikuttaa asenteita ja käyttäytymistä muuttamalla. Liikenteen ohjauksen keino-

ja ovat tiedotus, kampanjat, uudenlaisten palveluiden tuottaminen sekä palveluiden tuot-

taminen uudella tavalla. (Liikennevirasto 2013) 

Kestävän liikkumisen edistämistä tiedollisella ohjauksella ja markkinoinnilla sekö kehit-

tämällä eri kulkutapojen käyttöä ja yhdistämistä helpottavia palveluita kutsutaan liik-

kumisen ohjaukseksi (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008). Liikkumisen ohjaus on 

osoittautunut kustannustehokkaaksi ja nopeaksi vaikuttaa liikenteen kysyntään. Liikku-

misen ohjausta harvoin vastustetaan, koska se perustuu vapaaehtoisuuteen ja kannusta-

miseen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008) 

5.1 Liikkumisen ohjauksen tarve ja tavoite 

Ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonepäästöjen ja ilmanlaatua heikentävien päästö-

jen lisäksi liikenne aiheuttaa haittoja meluna ja ruuhkina. Valtakunnallisessa tieliikenne-

ennusteessa henkilöautoliikenteen on ennustettu kasvavan vuoteen 2030 asti prosentin 

vuosivauhdilla. Tieliikenteen kapasiteetin lisääminen ei välttämättä poista ruuhkaon-

gelmia pitkällä aikavälillä, koska tarjoamalla lisää kapasiteettia, niin todennäköisesti 

lisätään myös henkilöautoilua mikä kumuloituu ruuhka-aikoina. Braessin paradoksin 

mukaan liikennekapasiteetin lisääminen pahentaa ruuhkautumista, koska ihmiset liikku-

vat enemmän parannetulla reitillä, jolloin investointi ei poista ruuhkaongelmaa. Lisäksi 

aina ei voida kapasiteettia kasvattaa tilanpuutteen vuoksi. (Pohjalainen)  

Ilmastonmuutosta, liikenteen aiheuttamia päästöjä sekä liikenteen kysyntään ja siihen 

vaikuttamista on käsitelty myöhemmin kappaleissa 5.1.1-3.   
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Liikkumisen ohjauksella pyritään vaikuttaa liikenteen aiheuttamiin haittoihin. Ruuhkien 

ja henkilöautoliikenteen vähentäminen sekä liikkumisen muuttaminen kestävimpiin 

kulkumuotoihin ovat liikkumisen ohjauksen tavoitteita. Nelivaiheinen ajattelutapa on 

liikennepolitiikassa yleinen periaate. Ensimmäisessä vaiheessa yritetään vaikuttaa lii-

kenteen kysyntään, toisessa tehostetaan olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä, kol-

manneksi tehdään pieniä korjaustoimenpiteitä ja parannuksia ja vasta viimeisessä vai-

heessa toteutetaan laajempia kokonaisuuksia ja uusia investointeja. Liikkumisen ohja-

uksella pyritään vaikuttaa kahteen ensimmäisen vaiheen toimenpiteisiin. Pieniin paran-

nuksiin ja investointeihin liittyy infra- ja väylärakentamisen aikainen liikkumisohjaus. 

(Pohjalainen)  

Kuvassa 7 on esitetty liikennejärjestelmän neliporrasperiaate.  

 

Kuva 7 Liikennejärjestelmän neliporrasperiaate (Liikenne- ja viestintäministeriö 

2009) 

Ympäristöhaittojen lisäksi henkilöautoilu on kansanterveydellisesti huonompi vaihtoeh-

to kuin käveleminen, pyöräily tai joukkoliikenteen käyttö. Kävely ja pyöräily ovat luon-

nollisesti terveellisempiä vaihtoehtoja, koska henkilö tekee liikkumiseen vaadittavan 

työn itse verrattuna passiiviseen henkilöautolla kulkemiseen. Tutkimuksen mukaan 

Uus-                                      
investoinnit 

Pienet 
parannustoimenpiteet 

Nykyisen liikenneverkon käytön 
tehostaminen 

Vaikuttaminen liikenteen kysyntään ja 
kulkumuodon valintaan 
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henkilöautolla kulkeva kävelee 2000 askelta päivässä vähemmän kuin joukkoliikenteen 

käyttäjä. Lontoon ja Cambridgen yliopistojen tutkimuksen mukaan kevyt säännöllinen 

liikunta pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Puolen tunnin reipas kävely tai 

kevyt pyöräily laskee sairastumisriskiä 26 prosenttia. Suomessa arvioidaan sairastavan 

tyypin 2 diabetesta noin 300 000 ihmistä. Tanskassa ja Ruotsissa julkaistuissa tutkimuk-

sissa on tullut esiin, että säännöllisesti pyöräilevillä on 10-25 prosenttia pienempi riski 

sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimuksen mukaan pyöräilystä hyötyivät myös 

ne, jotka aloittivat pyöräilyn tutkimuksen alkuvaiheessa. (Pohjalainen; Helsingin Sano-

mat; Oma Terveys Oy)  

Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on kestävien liikkumistapojen edistäminen ja kasvat-

taminen sekä yksin henkilöautolla kulkevien ajosuoritteiden vähentäminen. Tavoitteena 

on kannustaa ihmisiä valitsemaan eri kulkumuodoista ympäristöystävällisemmän, tur-

vallisemman, terveellisemmän ja taloudellisemman liikkumisvaihtoehdon. (Liikennevi-

rasto 2014)  

Liikkumisen ohjaus on liikennepolitiikan keino, jolla pyritään vaikuttamaan liikkujan 

tietoisuuteen, asenteisiin ja lopulta käyttäytymiseen (Pohjalainen). Ihmisten liikkumis-

tottumuksia ja -valintoja pyritään ohjaa neuvomalla, markkinoinnilla, oman liikkumisen 

suunnittelulla sekä liikkumisen palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Liikkumi-

sen ohjauksessa vaikutetaan liikkumisen tarpeeseen ja yksityisautoilun määrään. Vaiku-

tuskeinoja ovat edistää julkisen liikenteen matkaketjuja, etätyötä ja viestintäteknologian 

käyttöä, kevyen liikenteen sekä älyliikenteen toimintaympäristöä. Suomessa liikkumi-

sen ohjauksessa on kiinnitettävä huomiota ohjauskeinoihin, jotka mahdollisesti vaikeut-

tavat haja-asutusalueilla asuvien kuluttajien liikkumista. Kasvukeskusten ja pääkaupun-

kiseudun liikkumisen ohjauksessa on paljon potentiaalia. Liikkumisen ohjaus on tehok-

kainta suurilla kaupunkiseuduilla, koska niissä voidaan parhaiten tarjota vaihtoehtoja 

henkilöauton käytölle. (Liikennevirasto 2014; Smart Energy Transition; Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2008) 

Liikkumisen ohjauksessa keskiössä ovat tavalliset liikkujat, kuluttajat. Liikkumisen oh-

jaus –työhön voi osallistua erilaisia tahoja, jotka voivat toimia niin julkisella, yksityisel-

lä kuin kolmannella sektorilla. Liikkumisen ohjaukseen voivat siis osallistua järjestöt, 
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kunnat, seudut ja viranomaiset yritykset. Lisäksi media ja poliittiset päättäjät voivat 

osallistua liikkumisen ohjaukseen. Liikkumisen ohjauksen toimijakenttää on kootusti 

esitetty kuvassa 8. Liikennevirasto (2014) mukaan Valtakunnallisten toimijoiden tehtä-

vänä on tukea ja koordinoida toimintaa esimerkiksi rahallisella tuella, tietouden ja me-

netelmien kehittämisellä ja ylläpitämällä verkostoyhteistyötä. (Liikennevirasto 2014)  

 

Kuva 8 Liikkumisen ohjauksen toimijakenttä (Liikennevirasto 2014) 

5.1.1 Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutoksen suurin aiheuttaja on kasvihuonekaasujen määrän lisääntyminen 

maapallon ilmakehässä. Erityisesti hiilidioksidin määrän kasvu ilmakehässä aiheuttaa 

maapallon ilmaston lämpenemistä. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on hillitä 

maapallon keskilämpötilan kasvua. Tavoitteena on rajata keskilämpötilan kasvu 1,5 

asteeseen. Keinoja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ovat kasvihuonekaasujen 

päästöjen vähentäminen, energiantuotannon ja liikenteen dekarbonisointi sekä ilmasto-
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kestävän kehityksen edistäminen. Suomi on ratifioinut Pariisin ilmastosopimuksen 

14.11.2016. (Ilmasto-opas; Ympäristöministeriö)     

Ilmastonmuutokseen on myös sopeuduttava, koska nopeita ratkaisuja ilmastonmuutok-

sen ei ole. Ilmastonmuutoksen sopeutuminen vaikuttaa liikennesektoriin, mistä on yksi 

esimerkki kuvattu alapuolella. Liikennejärjestelmään on kehitettävä seurantajärjestel-

miä, joilla ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan seurata ja mitata aktiivisesti. (Lii-

kenteen suunta)  

 

Kuva 9 Äärimmäisten lumisateiden määrän lisääntymisen vaikutukset (Liikenteen 

suunta) 

5.1.2 Liikenteen päästöt 

Liikenteen kasvihuonepäästöt syntyvät, kun ajoneuvoissa käytetään fossiilisia polttoai-

neita. Moottorissa polttoaineen palamisen tuotteena muodostuu kasvihuonekaasuja, jot-

ka ohjataan pakokaasuina pois moottorista ja päätyvät ilmakehään. Hiilidioksidin lisäksi 
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kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat typpioksididuuli, metaani ja F-kaasut. (Liikenteen 

turvallisuusvirasto 2012)  

Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä noin viidennes muodostuu liikenteen päästöistä. 

Kotimaan liikenteestä aiheutui vuonna 2015 noin 11 miljoonaa tonnia kasvihuonepääs-

töjä. Tieliikenteessä syntyy noin 90 prosenttia Suomen liikenteen kasvihuonepäästöistä. 

Rautatieliikenteen osuus päästöistä oli noin prosentin verran, kotimaan lentoliikenteen 

noin kaksi prosenttia ja vesiliikenteen osuus neljä prosenttia. Henkilöautojen osuus tie-

liikenteen kokonaispäästöistä on noin 60 prosenttia. (Trafi 2012; Liikenne- ja viestintä-

ministeriö 2016 b)  

Kuvasta 10 huomataan, että suurin osa henkilöliikenteen kasvihuonepäästöistä syntyy 

kaupunkiseutujen 5-50 kilometrin matkoista, jotka ovat pääsääntöisesti työ- ja opiske-

lumatkoja. (Smart Energy Transition) 

 

Kuva 10 Hiilidioksidipäästöt matkojen sijainnin ja pituuden mukaan (Smart 

Energy Transition) 
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Kasvihuonekaasujen lisäksi liikenteessä aiheutuu muita ilmanlaatua heikentäviä päästö-

jä. Ihmiselle haitallisia ovat suorat päästöt pakokaasun mukana sekä epäsuoraan esimer-

kiksi katupölyn mukana. Ilmanlaatua heikentäviä päästöjä ovat eri pienhiukkaset, typpi-

dioksidi, häkä, rikkidioksidi ja VOC-yhdisteet. On arvioitu, että jopa kaksi miljoonaa 

suomalaista kärsii ajoittain liikenteestä hiukkaspäästöjen ja muiden epäpuhtauksien 

vuoksi. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2012) 

5.1.3 Liikenteen kysyntä ja siihen vaikuttaminen 

Liikenteen kysynnällä voidaan tarkoittaa matkojen määrää alueelta toiselle, liikenne-

väylää käyttävien autojen määrää tai rautatielinjan matkustajamäärää. On myös potenti-

aalista kysyntää, joka ei toteudu esimerkiksi liikenneyhteyden puuttumisen vuoksi. (RIL 

165-1-2005, s. 283) 

Käytännössä liikkumisen ohjaus on kestävän liikkumisen edistämistä, jolla tarkoitetaan 

liikkumisvalintoja, jotka säästävät ympäristöä, edistävät ihmisten terveyttä, ovat käyttä-

jille turvallisempia, sujuvampia sekä taloudellisempia. (Pohjalainen) Liikkumisen ohja-

us on yksi liikenteen kysyntään vaikuttamisen keinoista. Liikenteen kysyntään vaikutta-

vat keinot ovat kootusti esillä kuvassa 11. Liikenne- ja viestintäministeriö (2016 d) mu-

kaan liikenteen kysyntään vaikuttavat monet suuret toimintaympäristön muutokset. 

(Pohjalainen; Liikennevirasto 2014)    
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Kuva 11 Liikenteen kysynnän hallinnan keinoja (Liikennevirasto 2014) 

Liikenteeseen vaikuttaa alueiden sijainti muuhun yhdyskuntarakenteeseen nähden (RIL 

165-1-2005, s. 285). Kiinnittämällä huomiota asutuksen, työpaikkojen ja palveluiden 

kaavoitukseen voidaan ehkäistä tarpeetonta henkilöautoliikennettä. Samalla voidaan 

edistää joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen käyttöä. Suomessa pyöräilyn kysyntään 

vaikuttaa yhdyskuntarakenteen ja toimintojen sijoittelu ja liikenneympäristö, joihin 

maankäytön suunnittelulla vaikutetaan. Yhdyskuntarakenne ja toimintojen sijoittelu 

vaikuttavat suoraan liikkumismatkojen pituuteen, joka vaikuttaa pyöräilyn kysyntään. 

Pyöräily ja joukkoliikenne sopivat yhteen, koska kulkutapoina ne täydentävät toisiaan. 

(Liikennevirasto 2016).  Maankäytön suunnittelussa liikenteen kasvua voidaan kohdis-

taa liikenneruuhkien vastasuuntaan tai muille liikenneverkon osille. Lisätään muun ver-

kon kapasiteettia. (Liikennevirasto 2016) 

Liikenteen hinnoittelu maksuilla on tehokas ja nopea keino vaikuttaa liikenteen kysyn-

tään. Maksuihin perustuvia keinoja ovat muun muassa henkilöauton ostohinta ja ajo-

neuvovero, polttoainevero, pysäköintimaksut, joukkoliikenteen liput sekä tiemaksut. 

Liikenteen kysyntään vaikutetaan maksuilla tehokkaimmin rajoittamalla ruuhkia ja py-

säköintimaksuilla. Maksujen tarkoituksena on, että autoilijalta perittävä maksu vastaisi 

liikkumisen aiheuttamaa ruuhka- turvallisuus- ja ympäristöhaittaa. (RIL 165-1-2005, s. 

285-286) 

LIIKKUMISEN 
OHJAUS 

UUS- JA 
LAAJENNNUS- 
INVESTOINNIT 

LIIKENNEVERKON 
PIENET 

PARANTAMISKEINOT  

LIIKENNEPALVELUIDEN 
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HINNOITTELU 
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Liikkumisen ohjauksen keinoja liikenteen kysynnän vaikuttamiseen ovat muun muassa 

kimppakyydit, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen hyödyntämisen edistämistä työ-

matkoilla, yksilöllinen työmatkasuunnittelu, kevyen liikenteen infrastruktuurin paran-

taminen ja joukkoliikenteen matkustusympäristön parantaminen. (RIL-165-1-2005, s. 

286)  

Liikkumisen ohjauksen palveluita ja yleisesti liikennepalveluita on käsitelty laajemmin 

kappaleessa 6.  

5.2 Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa 

Ehdotus liikkumisen ohjaustyön järjestämisestä on tehty vuonna 2008 ilmestyneessä 

Liikkumisen palvelukeskus: Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa -raportissa. 

Liikkumisen ohjauksen tarvetta korostettiin seuraavana vuonna julkaistussa Liikenne- ja 

viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisessa ohjelmassa. Taustalla on EU:n 

ilmastopolitiikka ja ennen kaikkea vuoden 2009 energia- ja ilmastopaketti, jonka mu-

kaan Suomen on vähennettävä kasvihuonepäästöjä päästökaupan ulkopuolisilla toimi-

aloilla, johon liikenne kuuluu. (Liikennevirasto 2014) 

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja osassa 27/2008 esitettiin, että Suomeen pe-

rustettaisiin liikkumisen palvelukeskuksia. Taustalla oli ajatus, että liikkumisen ohjaus 

nostettaisiin julkisella sektorilla vastaavalla tavalla jalustalle kuin liikenneturvallisuus- 

ja yleiseen energiansäästöön liittyvä työ. Liikkumisen palvelukeskuksien tarkoituksena 

oli kytkeä liikkumisen ohjaus osaksi liikennepolitiikkaa. Palvelukeskusten työntekijöi-

den tehtäväksi esitettiin kehittää ja ottaa käyttöön liikkumisen ohjauksen keinoja kestä-

vän liikkumisen edistämiseksi. Julkaisussa esitettiin, että Motivalla olisi parhaat edelly-

tykset organisoida liikkumisen palvelukeskuksia. Julkaisussa yhtenä ehdotuksena oli 

myös seudullisten liikkumisen palvelukeskusten perustaminen. (Liikenne- ja viestintä-

ministeriö 2008) 

Liikkumisen ohjauksen toiminnan päävastuu on Suomessa Liikennevirastolla. Motiva 

on valtion omistama asiantuntijayritys. Liikennevirasto tilaa Motivalta valtakunnallisen 

liikkumisen ohjauksen koordinointityön, joka perustuu vuosittain laadittavaan työoh-
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jelmaan. Lisäksi liikkumisen ohjausta tuetaan joukkoliikenteen valtionavustuksista, jolla 

on perustettu kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille omia seututason liikkumisen ohjausta 

koordinoivia toimijoita. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toiminnasta vastaa Helsingin 

seudun liikenne HSL. Tampereen seudulla ja Varsinais-Suomessa on omat organisaatiot 

vaikuttaa liikkumisen ohjaustyöhön. (Pohjalainen; Liikennevirasto 2014)  

EPOMM (European Platform on Mobility Management) on eurooppalainen liikkumisen 

ohjaukseen keskittyvä verkosto, jossa Liikennevirasto on jäsenenä. EPOMM toimii yh-

teistyössä jäsenmaiden ja EU:n toimielinten välillä kestävän liikkumisen edistämisessä. 

Suomeen on perustettu liikkumisen ohjauksen verkosto LIVE yhdessä EPOMM-

projektissa. LIVE:n tarkoituksena on koota yhteen liikkumisen ohjauksen toimijoita. 

Nykyään liikkumisen ohjauksen verkosto on Viisaan liikkumisen verkosto VILI. Ver-

koston toiminta ei ole muuttunut. (Pohjalainen; Motiva Oy 2016 b) 

Liikkumisen ohjauksen työn strategisesta ohjauksesta on vastuussa viisaan liikkumisen 

koordinointiryhmä, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa. Ryhmän 

päävastuulla on tiedonvaihto toimijoiden välillä sekä eri hallinnonalojen koordinointi. 

Lisäksi ryhmässä on valmisteltu liikkumisen ohjaustyön linjauksia. (Liikennevirasto 

2014) 

Vuosina 2010-2011 Liikennevirasto ja liikenne- ja viestintäministeriö rahoittivat en-

simmäistä liikkumisen ohjelman kehitysohjelmaa. Paikallinen liikkumisen ohjauksen 

työ käynnistettiin ohjelman myötä. Ohjelman rahoitus oli vajaat 500 000 euroa. Samalla 

viranomaiset tukivat muita liikkumisen ohjauksen tutkimus- ja kehityshankkeita. Yksi 

hankkeista oli työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen kehittämiseen tähtäävä ohjelma 

TYKELI. Seuraavassa liikkumisen ohjauksen ohjelmassa 2012-2013 teemana oli käve-

lyn ja pyöräilyn edistäminen. Ohjelmaan osallistui myös ympäristöministeriö. (Liiken-

nevirasto 2014) 

Vuodesta 2012 alkaen valtio on jakanut valtioavustuksia paikalliseen liikkumisen ohja-

uksen työhön. Tukisumma on ollut 400 000 – 550 000 euron välillä. Avustusta ovat 

voineet hakea kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt, kuten liikkumi-

sen ohjausta edistävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Liikkumisen ohjauksen valtion-
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avustusten haussa vuodelle 2017 painotettuja teemoja ovat matkaketjujen palvelutason 

parantaminen liikenteen solmupisteissä, kestävää liikkumista yhdistelevät liikkumispal-

velut ja palvelukonseptit sekä kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimenpidesuunni-

telman edistämiseen tähtäävät hankkeet. (Liikennevirasto 2014; Motiva Oy 2016 a) 
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6 LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEINOJA 

6.1 Liikkumisen ohjauksen palvelut 

Liikkumisen ohjauksen palvelut voidaan jakaa tiedolliseen ohjaukseen ja markkinointiin 

sekä palveluiden käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Ohjaukseen ja markkinointi voidaan 

jaotella liikkumisen ohjauksen informointiin ja neuvontaan, konsultointiin, markkinoin-

tiin ja koulutukseen. Liikkumisen ohjauksen palveluiden kehittäminen voidaan jaotella 

myynti-, vuokraus- ja varauspalveluihin, liikkumis- ja muiden palveluiden yhdistämi-

seen sekä organisointi- ja kehittämispalveluihin liikkumispalveluiden tarjoajille. (Lii-

kenne- ja viestintäministeriö 2008) 

Liikkumisen ohjauksen neuvonnassa olennaista on koota yhteen kestävän liikkumisen 

liittyvä tieto, jota on tarkoitus tarjota eteenpäin ja joka on kätevästi asiakkaiden hyö-

dynnettävissä. Liikkumisen ohjaukseen liittyvää informaatiota voi olla esimerkiksi ver-

tailutieto eri kulkutapojen matka-ajoista, kustannuksista ja vaikutuksista ympäristöön 

sekä terveyteen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008) 

Liikkumisen ohjauksen konsultoinnissa voidaan esimerkiksi laatia yrityksille liikkumis-

suunnitelma, jonka tarkoituksena on edistää kestävää liikkumista. Konsultoinnissa voi-

daan myös neuvoa tapahtumien liikkumisen järjestelyissä kestävällä tavalla. Konsul-

toinnin tarkoituksena on tuottaa yrityksille säästöjä. Yritykset voivat säästää kestäväm-

mällä liikkumisella työntekijöiden terveyskuluissa. Työntekijöiden työmatkat ovat tur-

vallisempia, kun työntekijät liikkuvat kestävän liikenteen liikkumistavoilla. (Liikenne- 

ja viestintäministeriö 2008)  

Liikenneviraston (2008) mukaan erilaisten viestinnällisten kampanjoiden järjestäminen 

on perinteinen keino pyrkiä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin. Liikkumisen ohjauksen 

kampanjoilla markkinoidaan esimerkiksi joukkoliikenteen, pyöräilyä ja autojen yhteis-

käyttöä. Euroopassa on paljon kehitetty liikkumisen ohjauksen palveluna suoramarkki-

nointia, josta on saatu hyviä tuloksia. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008) 
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Esimerkkejä liikkumisen ohjauksen kampanjoista ja markkinoinnista Suomessa ovat 

pyöräilytalvi-kampanja, Fiksusti töihin! -sivusto ja Kulje viisaasti -työmatkaliikkumisen 

testi. Valpastin Oy on taas kestävän liikenteen konsultointia tarjoava yritys.  

Liikennepalveluiden myynti ja vuokraus voivat olla osa liikkumisen ohjausta. Liikku-

misen ohjaukseen liittyvät myynti-, vuokraus ja varauspalvelut voivat liittyä liikkumi-

sen matkaketjupalveluihin, autojen yhteiskäyttöpalveluihin, kutsuohjattuun liikentee-

seen, kaupunkipyöriin, kimppakyytivarauksiin ja taloudellisen ajotavan koulutuspalve-

luihin. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008).  

Liikennepalveluita käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.3.   

Liikkumispalveluita voidaan yhdistää myös muihin palveluihin. Esimerkiksi joukkolii-

kenteen lipuista ja eri tilaisuuksien pääsylipuista voitaisiin luoda yhdistelmiä. Toinen 

esimerkki voisi olla autojen yhteiskäyttöpalvelun markkinointi yhdessä asuntomyynnis-

sä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008) 

Liikkumispalveluiden tarjoajille voidaan tarjota organisointi- ja kehittämispalveluita, 

joiden tarkoituksena on lisätä kestävän liikkumisen ja liikkumisen ohjauksen palveluita 

sekä kehittää niistä käyttäjäystävällisempiä. Tarkoituksena on tukea liikennejärjestelmä-

suunnittelua ja liikenteen hallintaa. Organisointi- ja kehittämispalveluita ovat esimer-

kiksi tutkimus- ja kehityshankkeet, kestävän liikkumisen tietopankki, liikkumisen ohja-

uksen verkoston toiminnan ylläpito, eri toimijoiden välisen yhteydenpidon ylläpito liik-

kumisen ohjauksen järjestämisessä sekä kuluttajien kokemuksen kerääminen liikkumi-

sen ohjauksen palveluista. (Liikenne- ja viestintäminiteriö 2008) 

6.2 Liikennepolitiikka 

6.2.1 Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 

Valtioneuvosto hyväksyi marraskuussa 2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian 

vuoteen 2030. Strategiassa tuodaan esiin toimet ja tavoitteet, joilla saavutetaan muun 

muassa EU:n energia- ja ilmastotavoitteet. Strategiassa on omat linjaukset liikenteeseen. 
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Linjausten tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen. Yksi päästövähennyskei-

noista on liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen. Kaikilla päästövä-

hennyksenkeinolla pyritään vähentää 3,6 miljoonaa tonnia kasvihuonepäästöjä vuoteen 

2030 mennessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö; Liikenne- ja viestintäministeriö 2016 b) 

Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamisen keinoja ovat liikennesuorittei-

den ja kulkutapoihin vaikuttaminen, esimerkiksi liikkumisen ohjauksella. Yhtenä keino-

na selvitetään liikenneverkkoyhtiö LIVE:n asiakasmaksujen vaikutusta. Asiakasmaksuja 

voisivat olla liikenneverkon käyttömaksut ja ruuhkamaksut. (Liikenne- ja viestintämi-

nisteriö 2016 b).  

Liikennekaari on osa liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamista. Liikenne-

kaaressa on tavoitteena muuttaa liikennesektorin markkinoita itsepalvelumarkkinoita 

enemmän palvelumarkkinoiksi. Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta pyritään pa-

rantaa liikenne palveluna –toimintatavan edistämisellä. Uusia liikennepalveluja ja lii-

kennemarkkinoita kehittämillä tavoitellaan, ettei yksin ajettaisi niin paljon matkoja ja 

ettei kaupunkiseutujen henkilöautomatkojen liikennesuoritteet jatka kasvuaan, vaikka 

kaupunkiseutujen väkiluku kasvaa. Kaupunkiseutujen liikenteen ja maankäytön yhteen-

sovittamista kehitetään. Erityisesti kiinnitetään huomiota kävelyn ja pyöräilyn sekä 

joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen. Tavoitteena on, että vuonna 2030 

tehtäisiin 30 prosenttia enemmän matkoja kävelleen tai pyöräillen. Kaupunkiseutujen 

kehittämisessä kiinnitetään huomiota myös kaavoituksessa ja pysäköintinormeissa. Lii-

kennejärjestelmän energiatehokuutta pyritään parantaa myös liikenteen automatisoinnil-

la. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016 b) 

6.2.2 Liikennekaari 

Uusien liikenteen palvelumallien syntymistä ja liikennemarkkinoiden murrosta ediste-

tään uudistamalla ja keventämällä nykyistä liikennemarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä. 

Liikenteeseen liittyvät säädökset ja asetukset kootaan yhtenäiseksi liikennekaareksi. 

Tavoitteena on vastata paremmin kuluttajien liikkumistarpeisiin. Siihen pyritään helpot-

tamalla uusien kuljetusyritysten tuloa liikennemarkkinoille sekä edistämällä eri liiken-

teen järjestelmien osien toimivuutta. Liikennekaarella pyritään edistää myös uuden tek-
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nologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien ottamista käyttöön. Uusia 

liiketoimintaideoita yritetään toteuttaa valjastamalla eri toimijoiden käyttöön avointa 

dataa, hyödyntää tietovarantoja aikaisempaa paremmin sekä tuomalla uusia maksuraja-

pintoja. Samalla pyritään tukemaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. (Valtioneu-

vosto, s. 31-34) 

Liikennekaari mahdollistaa uudella tavalla alustatalouteen perustuvien palveluiden ja 

liikenneympäristön avoimen datan hyödyntämisen liikennettä palvelevien digitaalisten 

sovelluksien kehittämisessä. Liikennekaaren tarkoituksena on lisätä innovatiivisia julki-

sia hankintoja. (Smart Energy Transition) 

Kuvassa 12 on esitetty tiivistetysti liikenne- ja viestintäministeriön esittämä liikenne-

kaari-hanke. Liikennekaaren tavoitteena on ja luoda toimintaedellytyksiä MaaS-

toimintavalle, joukkoliikenteen uudenlaiselle ajattelulle, digitalisaation hyödyntämiselle 

liikenteessä, liikennepalveluiden maksu- ja järjestelmärajapintojen uudistaminen, mat-

kapalvelu- ja liikenneketjujen luominen sekä eri liikennemuotojen raja-aitojen purkami-

nen.  

 

Kuva 12 Liikennekaari (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016 c) 
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Liikennekaaren tarkoituksena on muuttaa liikennemarkkinoita koskevaa tietoa digitaali-

seksi, avoimeksi ja yhteen toimivaksi. Tiedonhallinnan tavoitteena on tarjota liikkujille 

uusia ja parempia liikkumisen palveluita. Liikennekaaren tarkoituksena on myös tarjota 

yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Liikenteen liittyvä lupajärjestelmän ke-

ventäminen on yksi liikennekaaren tavoitteista. Asetuksien ja pykälien määrää vähenne-

tään selvästi. Liikennekaaren myötä uusien toimijoiden tuloa markkinoille helpotetaan 

ja liikennöinti- ja kuljetustoimintaan liittyviä vaatimuksia kevennetään. Liikennekaaren 

yhtenä päätavoitteena on tehostaa liikennejärjestelmän tehokuutta ja tuoda säästöjä yh-

teiskunnalle, kuluttajille ja yrityksille. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016 a) 

Liikennekaaren keskeisenä tavoitteena on liikenteen digitalisaation edistäminen. Tavoit-

teeseen sisältyy, että tieto olisi viides liikennemuoto. Liikennekaari on ensimmäinen 

valtiollinen asetus, jonka tavoitteena on edistää tiedon käyttöä liikenteen hallinnassa, 

palveluissa ja tiedotuksessa. Tarkoituksena on, että liikkumispalvelun tarjoaja avaa toi-

mintansa olennaisia tietoja muille palveluntarjoajille. Esimerkiksi tiedot reiteistä, aika-

tauluista, pysäkeistä, hinnoista ja palvelun saatavuudesta on kätevästi hyödynnettävissä. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2016 a) 

Liikennekaaren tavoitteena on helpottaa matkaketjujen muodostamista ja yhteentoimi-

vien lippu- ja maksujärjestelmien kehittämistä ja käyttöä. Esimerkiksi kolmas osapuoli 

voi myydä kertalipun toisen osapuolen palvelusta ja muodostaa kuluttajalle matkaketjun 

ovelta ovelle –palveluna. Lippujärjestelmistä on tarkoitus kehittää yhteen toimivia onli-

ne-järjestelmiä, kun tällä hetkellä lippujärjestelmät ovat seudullisia ja paikallisia. (Lii-

kenne- ja viestintäministeriö 2016 a) 

Liikennekaaren tavoitteita yhdistetään Liikennelabrassa, jonka tavoitteena on luoda 

Suomesta digitaalisen liikenteen ja logistiikan palveluiden testialue. Liikennelabrassa on 

olennaista liikkumisen digitaalisten ratkaisujen edistäminen, uusien innovaatioiden ko-

keilukulttuuri sekä eri toimijoiden yhteistyö julkisella ja yksityisellä sektorilla. Liiken-

nelabra toimii Trafin alaisuudessa. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2016) 
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6.2.3 Ruuhkamaksut 

Ruuhkamaksujen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden parantaminen, liikenteen ympä-

ristöhaittojen vähentäminen ja rahoituksen kerääminen liikennejärjestelmän kehittämi-

seen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2011) 

Ruuhkamaksun tarkoituksena on sujuvoittaa liikennettä. Tarkoituksena ei ole rajoittaa 

liikennettä. Ruuhkamaksuilla halutaan erityisesti vähentää ruuhkaisten tieosuuksien 

liikennettä sen verran, että liikenne on sujuvaa. Liikenteen sujuvuuden lisäämisen tavoi-

te saavutetaan, kun autolla liikkumiselle asetetaan maksu ruuhka-aikana. Maksua kerä-

tään tietyissä tie- ja katuverkon osissa. Ruuhkamaksun tavoitteena on, että autoilijat 

harkitsevat henkilöauton sijaan toista kulkumuotoa, esimerkiksi joukkoliikenteeseen tai 

kevyeen liikenteen tai vaihtaa liikkumisen ajankohtaa tai paikkaa. Liikkumista pyritään 

ohjaa (Liikenne- ja viestintäministeriö 2011) 

Liikenne heikentää ilman laatua ja aiheuttaa kasvihuonepäästöjä. Liikennemäärät vai-

kuttavat ilman laadun tilaan ja kasvihuonepäästöjen määrään ja siten ruuhkamaksuilla 

voidaan vähentää liikenteen ympäristöhaittoja, kun liikenne vähenee ruuhkamaksujen 

myötä. Ruuhkamaksuilla voidaan rahoittaa seudun joukkoliikenteen ja kevyen liiken-

teen verkostojen- sekä väyläinvestointeja. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2011)  

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä on kahdesti selvittänyt Helsingin 

seudulla (vuosina 2009 ja 2001) ruuhkamaksujen vaikutuksia Helsingin seudun liiken-

nejärjestelmään. Selvitysten tarkoituksena oli selvittää, voitaisiinko ruuhkamaksujen 

avulla saavuttaa Helsingin seudun liikennepoliittisia tavoitteita. Jälkimmäisessä selvi-

tyksessä päädyttiin johtopäätökseen, että liikennejärjestelmä, joka sisältää ruuhkamak-

sun, toteuttaa Helsingin seudun liikennejärjestelmälle asetettuja tavoitteita paremmin 

kuin liikennejärjestelmä, joka ei sisällä ruuhkamaksua. Helsingin seudun liikenteen sel-

vityksen perusteella ajoneuvoliikenteen hinnoittelu tehokas väline kehittää pääkaupun-

kiseudun liikennejärjestelmää. Selvityksen mukaan ruuhkamaksut tukevat tiiviin ydin-

alueen, raidekäytävien ja yhdyskuntarakenteen eheytymistä. (Liikenne- ja viestintämi-

nisteriö 2011; Helsingin seudun liikenne) 
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6.3 Liikennepalveluita 

Henkilöliikenteen muuttuminen palveluksi on yksi liikennesektorin suurimmista mur-

roksista (Tampereen yliopisto & Mattersoft). Kaupungistuminen, kasvava verkkokaup-

pa ja vähenevä halu omistaa henkilöauto ovat tekijöitä, jotka ohjaavat kuluttajien päivit-

täistä liikkumistapaa. Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio tarjoavat myös uuden-

lasia palveluita kuluttajien hyödynnettäväksi. (Tampereen yliopisto & Mattersoft) 

Suomen liikennepolitiikan tavoitteena on kestävän liikenteen edistäminen. Uusien liik-

kumispalvelujen tavoitteena on vähentää omistusauton tarvetta ja erityisesti niiden mää-

rää kaupungeissa. Lisäksi uusien liikennepalveluiden tavoitteena on luoda vaihtoehtoja, 

miten kuluttajat voivat liikkua helposti ja kustannustehokkaasti. (Tampereen yliopisto & 

Mattersoft)  

6.3.1 Kätevä seinäjoki 

Kätevä Seinäjoki on liikkumispalvelukonsepti, jota voi Seinäjoen kaupungin asukkaat 

hyödyntää. Palvelukonsepti tarjoaa kolme erilaista liikkumispalvelupakettia. Kokonais-

palvelussa kaupungin asukkaat voivat hyödyntää Seinäjoen paikallisliikennettä, Kutsu-

bussia ja uudistettuja taksipalveluja. Palvelun ideana on, että asiakas valitsee itselleen 

sopivimman palvelupaketin. Asiakas maksaa palvelun käytöstä kiinteän kuukausihin-

nan. Vastineeksi asiakkaalle tarjotaan edullisempia liikkumispalveluita. Toistaiseksi 

palvelu on rajattu vain testiasiakkaille. (Kätevä Seinäjoki) 

Kätevä Seinäjoki palvelukonseptissa asukkaat voivat valita kolmen erilaisen palvelupa-

ketin väliltä. Pakettien välillä erottavia tekijöitä on, mitä asiakkaat hakevat liikkumisel-

ta, missä asiakkaat asuvat ja omistavatko asiakkaat henkilöautoa. Perusperiaatteena on, 

että asiakas valitsee omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivamman palvelupaketin. Jokaisella 

palvelupaketilla on kuukausikohtainen hinta ja pakettia voi vaihtaa kuukausittain. (Kä-

tevä Seinäjoki) 
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6.3.2 MaaS Global  

Helsingin Seudun Liikenne teki marraskuussa 2016 sopimuksen MaaS Globalin kanssa 

joukkoliikenteen tarjoamisesta MaaS-liikkumispalveluissa. Sopimuksen myötä Helsin-

gin Seudun liikenteestä tuli ensimmäisen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestä-

jä, joka tarjoaa asukkaille MaaS-palveluita. Palvelusopimus perustuu MaaS Globalin 

Whim-liikkumissovellukseen. Sovelluksen avulla asikas voi käyttää joukkoliikennettä, 

taksia ja vuokra-autoja kiinteällä kuukausihinnalla. Palvelusopimuksen tavoitteena on 

vähentää yksityisautoilua ja tarjota päivittäiseen liikkumiseen vaihtoehtoja yhdestä so-

vellukseta. Whim-palvelussa voi valita erilaisia kuukausipaketteja. Toistaiseksi sovellus 

on käytössä rajatulla testiryhmällä ja sitä voi kokeilla myös kertamaksulla ilman sitou-

tumsita.  (Vantaan Sanomat; MaaS Global) 

6.3.3 TEAM-hanke 

TEAM (Tomorrow´s Elastic Adaptive Mobility) –hankkeessa kehitetään uudenlaisia 

yhteisöllisiä palveluita liikenteen käyttäjille. Uusien palveluiden tavoitteena on muun 

muassa liikenteen sujuvuuden lisääminen. TEAM konsortion muodostavat autonvalmis-

tajia, ICT-alan yrityksiä, infrastruktuurin suunnittelu- ja konsulttiyrityksiä, eri tutkimus-

instituutteja sekä muita liikennealan toimijoita. TEAM-hanketta on tukemassa Euroopan 

komission kilpailun pääosasto. (TEAM) 

TEAM-hankkeessa on tarkoitus luoda uusia yhteistoiminnallisia ja yhteisöllisiä järjes-

telmiä liikenteen tiedotuksen ja ohjaukseen. TEAM-hankkeen sovelluksissa hyödynne-

tään älyliikennettä, robotiikkaa ja digitalisaatiota. Perinteisesti liikenteen tiedotus ja 

ohjaus ovat olleet yksisuuntaista eli viranomaiset ovat tiedottaneet liikkujia, niin 

TEAM-hankkeessa tielläliikkujat ja ajoneuvot osallistuvat myös tiedon tuottamiseen ja 

välittämiseen muille liikkujille. Tarkoituksena on, että palvelut toimivat koko liikenne-

verkon kannalta optimaalisesti. Kehitettäviä sovelluksia pilotoidaan kaupunki- ja moot-

toritieympäristössä. Kaupunkiympäristön sovelluksissa tavoitteena on toteuttaa yhteisöl-

listä navigointia ja ajantasaista pysäköintiopastusta. Moottoritieympäristön sovelluksis-

sa tavoitteena on pilotoida moottoritierampilta liittymisen tukea sekä yhteisöllistä mu-

kautuvaa vakionopeudensäädintä. (TEAM) 
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Ajantasaisella pysäköintioppaan tavoite on edistää yhteisöllistä ja ekologista pysäköin-

tiä. Sovellusta tarjoaa liikkujalle reaaliaikaista tietoa parkkipaikoista. Ideana on, että 

autoilijalla olisi tieto pysäköintilanteesta jo ennen liikkeellelähtöä. Lisäksi sovellus il-

moittaisin muille liikkujille, milloin autoilija on palaamassa pysäköityyn autoon, lähtee 

ruudusta pois ja samalla ilmoitus parkkiruudun vapautumisesta. (TEAM) 

Yhtenä TEAM-hankkeen sovelluksella tutkitaan ajosuoritteen pelillisyyttä ja käyttä-

jäyhteisöllisyyttä. Ideana on, että sovellus seuraa miten hyvin käytät TEAM-sovelluksia 

yhteisön näkökulmasta. Sovellus mittaa autoilijan ajotapaa huomioimalla esimerkiksi 

äkkijarrutukset, ylinopeudet ja ekologisen ajotavan. Kun autoilija päättää ajosuoritteen, 

niin sovellus ilmoittaa ajosta saadun pistemäärän. Saavutetuista pisteistä hyötyisi, kun 

ne muutettaisiin kolikoiksi, joilla kuluttaja voisi ostaa esimerkiksi joukkoliikennelippuja 

ja pysäköintiaikaa. Samalla sovellusta käyttävien yhteisön jäsenet voisivat kilpailla kes-

kenään. (TEAM) 

Yksi kaupunkiympäristön pilotoitavista sovelluksista liittyy virtuaaliseen matkustajaan. 

Sovelluksessa yhdistellään eri kulkutapoja. Sovellus vertailee matkasi jälkeen tekemiäsi 

valintoja virtuaalisen matkustajan vaihtoehtoihin. Virtuaalimatkustaja laskee matkasi ja 

muiden mahdollisten reittivaihtoehtojen kustannukset, matka-ajat sekä kasvihuonepääs-

töt. Sovelluksen tarkoituksena on tarjota apua seuraavien matkojen päätöksentekoon 

vertailemalla matkojen kustannuksia ja hyötyjä. (TEAM) 

Moottoritieympäristöön liittyen TEAM-sovellus antaa opastusta liittyessäsi rampilta 

toiselle tielle, jotta saavutat oikean liittymisnopeuden ja auttaa autojen turvavälin valit-

semisessa. Toisessa sovelluksessa pilotoitaan yhteisöllistä mukatuvaa vakionopeuden-

säädintä, joka ottaa huomioon edellä ajavan ajoneuvon nopeuden lisäksi kauempana 

olevat ruuhkat, onnettomuudet tai muut tapahtumat. Sovellus säätää nopeuden ajoissa 

sopivaksi koko liikennevirran kannalta. (TEAM)  
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7 YHTEENVETO 

Liikenne on murroksessa. Ilmastonmuutos, uudet teknologiat, kaupungistuminen ja ih-

misten muuttuvat tavat ja asenteet muuttavat liikennettä tavalla, jota ei ole aikaisemmin 

nähty. Liikenteen murros vaikuttaa ihmisten arkeen, liikenteenhallintaan, liikennejärjes-

telmään ja siten koko yhteiskuntaan.  

Ihmisten toiminta kuormittaa maapalloa, ympäristöä ja nostaa maapallon keskilämpöti-

laa. Liikenne aiheuttaa merkittävän osan Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä. Henki-

löautoilusta taas aiheutuu suurin osa Suomen kaikista liikenteen kasvihuonepäästöistä. 

Lisäksi henkilöautojen käyttöaste ei ole korkea, sillä yli 90 prosenttia ajasta ne ovat py-

säköitynä.  

Suomi on pitkä maa, jossa etäisyydet ovat pitkiä ja jonka yhdyskuntarakenne on haja-

nainen. Suomen liikenneinfrastruktuuriin on jouduttu sijoittamaan paljon pääomaa, jos 

sitä teoreettisesti jaettaisiin asukasta kohti. Lisäksi infrastruktuurin hoito ja ylläpito on 

vuosittain kallista pitkien välimatkojen ja talviolosuhteiden vuoksi. Suomi sijaitsee 

myös kaukana globaalin talouden päämarkkinoista. Siten suomalainen elinkeinoelämä 

tarvitsee logistiikkansa ja kuljetuspalveluiden tuottamiseen tehokasta ja toimivaa liiken-

nejärjestelmää, jotta ne eivät menetä kilpailuetua. Toimiva liikennejärjestelmän ylläpito 

vaatii jatkuvia investointeja. 

Liikenteen murroksessa ajavia voimia ovat älyliikenne, liikenteen digitalisaatio, liiken-

teen automatisoituminen, Mobility as a Service, kuluttajien arvojen ja tottumusten 

muuttuminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, energia- ja ilmastopolitiikka ja niin 

edelleen.  

Suomessa valtiovalta ja viranomaiset ovat liikenne-, energia- ja ilmastopolitiikassaan 

lähteneet rohkeasti uudistaa suomalaista liikennejärjestelmää. Suomesta halutaan luoda 

älykkään liikenteen, liikenteen digitalisaation, MaaSin sekä liikenteen automaation edel-

läkävijä. Lainsäädäntöä on uudistettu mahdollistamaan uusien kokeilujen ja uuden tek-

nologian testaamista yleisessä liikenteessä. Tavoitteena on parantaa nykyisen liikenne-
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järjestelmän tehokkuutta ilman suuria investointeja. Samalla liikennejärjestelmää kehi-

tetään energiatehokkaammaksi ja kestävämmäksi. Uusista palveluista ja palvelukonsep-

teista odotetaan myös ratkaisua kaupungistumisen haasteeseen, kun liikennemarkkinoi-

den tarjonta kohtaa paremmin liikenteen kysynnän. Samalla uudet liikennepalvelut vas-

taavat paremmin ympäristötietoisten ja kestävää kehitystä vaalivien kuluttajien vaati-

muksia.  

Liikenteen uudet palvelut, älykkäämpi liikenne, parempi tiedon hallinta, keruu ja jalos-

taminen tarjoavat liikkumisen ohjaus työhön valtavasti lisää työkaluja. Kuluttajille voi-

daan kampanjoida useammasta kestävämmästä vaihtoehdosta kun tähän asti uusien lii-

kennepalveluiden myötä. Liikenteen murroksessa kehitetään myös olemassa olevaa 

joukkoliikennettä sekä kävely- ja pyöräilyverkostoa. Tavoitteena on yhdistää kaikki 

liikkuminen yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä on kestävää ja vapauttaa ihmisten liikkumi-

sen. Liikenteen murroksessa henkilöliikenteen muuttamiseen kestävämmäksi on kiinni-

tettävä eniten huomiota, koska se aiheuttaa eniten päästöjä ja siten sitä kustannustehok-

kaasti myös helpointa muuttaa.  
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