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Hallinnon, tutkimuksen ja 
yritysten yhteistyöfoorumi

• Kokoamme hallinnon, tutkimuksen ja yritysten osapuolet 
yhteen kehittämään älykästä ja kestävää 
liikennejärjestelmää.

• Tavoitteena on erottua erityisesti liikennealan 
tulevaisuuden ratkaisujen edistämisen tärkeimpänä 
yhteistyöfoorumina Suomessa ja linkkinä kansainvälisiin 
verkostoihin. 

• Liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, tehokkuuden ja 
ympäristöystävällisyyden parantaminen älykkäillä 
ratkaisuilla.

• Käynnistynyt kolmivuotisena LVM:n projektina ja toiminut 
vuodesta 2006 lähtien voittoa tavoittelemattomana 
yhdistyksenä.

• Jäseniä tällä hetkellä noin 110.
2



Verkosto maailmalla
• Olemme osa tiivistä ITS 

Nationals -verkostoa.

• Nordic+ -yhteistyö erityisesti 
fokuksessa.

• Yhteydenpitoa ja 
tiedonvaihtoa lähes ympäri 
maailman.

• Älyliikenteen Euroopan- ja 
maailmankongresseissa 
mukana jäsenistön kanssa.

3

https://www.itsnetwork.org/
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Mahdollistava hallinto, tutkimus ja infrastruktuuri
Tiet, radat, satamat, lentoasemat
Kulkuvälineet – sähköisen liikenteen innovaatiot
Kehittäminen, hoito ja ylläpito

Tieto- ja sähkö-liikenneinfrastruktuuri
Mobiilidata  4G/5G 
Laajakaista
Älykkäät verkot, latausinfra

Älykkään liikenteen infrastruktuuri
Digitaalinen maksaminen ja clearing
Liikenteen hinnoittelu
Reaaliaikainen  ja paikkasidonnainen tiedonsiirto
Yhteentoimivat tietopalvelut – liikenteen roaming

Pilvipalvelut, tieto, rajapinnat ja alustat
Pilvipalvelut, avoin tieto, lähdekoodi ja avoimet rajapinnat, avoin 
palveluväylä, Internet of Things

Liikkuminen ja kuljettaminen palveluina
Useita palveluntuottajia liikkumis- ja kuljetuspalvelujen arvoketjussa.
MaaS –operaattorit, Internet of Traffic. 

Liikennejärjestelmä 2.0 - digitalisoituvan liikenteen ekosysteemi
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Mahdollistava hallinto, tutkimus ja infrastruktuuri

Tieto- ja sähköliikenneinfrastruktuuri

Älykkään liikenteen infrastruktuuri

Pilvipalvelut, tieto, rajapinnat ja alustat

Liikkuminen ja kuljettaminen palveluina
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Globaalit megatrendit 
murroksen ajureina



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






Yritykset

(Liikenne & Logistiikka) 

33.1 Mrd€

Kotitaloudet

19.0 Mrd€

Valtio

1.5 Mrd€

Kaupungit

1.4 Mrd€

Julkisesti 

tuetut 

kuljetukset

1.0  Mrd€

Globaali
liikennemarkkina

≈ 6.500 Mrd€
(McKinsey)

Globaali

liikenneinfra

1.000 Mrd€

(McKinsey)





Liikenne monimuotoisessa 
murroksessa



Älykäs ja kestävä tulevaisuus
Investoinnit tutkimukseen, kokeiluihin ja 

ekosysteemiseen ajatteluun.



Liikenteen automaatio.
Automaattinen syöttöliikenne.
Vihreä ja älykäs teknologia- ja palveluvienti. 



Älykäs kaupunkiratikka
Vihreä ja älykäs investointi kaupunkien tulevaisuuteen.
Globaali kasvava vientimarkkina. 



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Älykäs kaupunkiratikka
Vihreä ja älykäs investointi kaupunkien tulevaisuuteen.
Globaali kasvava vientimarkkina. 



Älykkäämpi mittaaminen, 
puhtaampi kaupunki.

Investoinnit ilmanlaatu-, keli- ja 
ympäristötiedon mittaukseen.

Puhdas ja älykäs kaupunki 
tavoitteena kaikkialla.



Better Data – Better Business – Better World
Investoinnit liikennejärjestelmän digitalisoimiseen.



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Kestävän liikkumisen palvelut
Kaupunkipyörät ja liikkumisen uusi aika



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Kestävän liikkumisen palvelut
Micromobility ja liikkumisen uusi aika



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Kestävän kuljettamisen palvelut
Autonominen citylogistiikka



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Autonominen meriliikenne
One Sea ekosysteemi



Älykäs lataus
Investoinnit liikenne- ja energiaverkkojen integroimiseen.
Autoilun päästötön tulevaisuus.



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Digitaalinen ohjaamo
Autoilun digitaalinen tulevaisuus.



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Dronet ja ilmailun uudet mahdollisuudet
Digital Automation Cloud.



Mobility as a Service
Liikkumisen palveluistuminen. 



Autonominen liikenne -

turvalisesti, sujuvasti ja 

päästöttömästi

Ajoaika hyötykäyttöön, 

työntekoon ja 

viihtymiseen. 

Älykäs ja 

kustannustehokas

pysäköinti

Yhteiskäyttöiset ja 

jaetut resurssit.

Nopeat ja edulliset

ovelta-ovelle palvelut

Yhteentoimivat liput ja 

liikkumisvälineet

Virtuaaliliikenteen ja 

fyysisen liikenteen liitto

Ennakoivat ja oikea-

aikaiset huoltopalvelut

Ennakoiva ja sujuva

liikenteen ohjaus

Digitalisoituvan liikenteen edelläkävijäpalvelut

Liikenteen

sähköistymisen

ekosysteemipalvelut

Sensorointi
(Avoin)

data
5G IoT Alustat Mobiili

Keino-

äly

Pyöräilyn infra ja 

palvelut 2.0

Uudet laitteet ja palvelut

– dronet, hyperloopit, 

hoverboardit, älylasit, 

yksipyöräiset jne.

PAYD- ja PHYD-

vakuutuspalvelut

Autonomiset satamat ja 

laivat

MaaS – liikkumisen uusi

aikakausi



Liikennealan kansallinen 
kasvuohjelma
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Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018-2022



Tulevaisuuskuva 2030

3.11.2020

Liikenne 2030 on…

• päästötöntä,

• turvallista,

• pitkälle automatisoitua,

• sujuvaa ja saumattomasti 
yhteen toimivaa,

• asiakaslähtöistä palvelua.

Liiketoimintamahdollisuuksia 
suomalaiselle osaamiselle 
kaikilla osa-alueilla. 



Liikennealan markkinat 

Disruptiivista kasvua laajalla rintamalla

3.11.2020

Liikennealan kokonaismarkkina…

• Suomi 30 mrd€

• Globaali 6.400 mrd€

Kasvussa…

• Ohjelmistot (76%)

• Sähköbussimarkkina (33,5%)

• Jaetut palvelut (34,8%)

• Liikenteen hallinta (20,9%)

Digitaalisessa murroksessa…

• Kulkijat

• Kuljettajat

• Kulkuneuvot



Tavoitteet
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1. Kasvava toimiala, jolla toimii tulevaisuudessa useita 
kansainväliseen kasvuun tähtääviä yritysvetoisia ekosysteemejä.

2. Monipuolisen ja korkeatasoisen tutkimuksen ja siitä syntyvien 
keksintöjen ja innovaatioiden lähde ja hyödyntäjä.

3. Ennakkoluuloton edelläkävijämarkkina uusien teknologioiden 
ja palveluiden käyttäjälähtöisessä pilotoinnissa.

4. Houkutteleva liikennealan testi- ja pilotointialustojen sekä 
sijoitusten ja investointien kohde.

5. Alan startup-yrityksille dynaaminen toimintaympäristö ja 
vakiintuneen liiketoiminnan yritysten kansainväliselle kasvulle 
luotettava yhteistyökumppani.

6. Uusien teknologioiden, kuten lohkoketjujen, koneoppimisen, 
tekoälyn, automaation, massadatan jne. aktiivinen ja ennakoiva 
sovellusala.

7. Maailmalla tunnettu ja tunnustettu älykkään ja kestävän 
liikkumisen sekä innovatiivisten ratkaisujen malliesimerkki.



CASE: SmartRail ekosysteemi
Yhteiskehittämisellä kohti kansainvälisiä  

markkinoita!



SmartRail ekoysteemi

Kuva: Tampereen Ratikka

▪ Tavoitteena tulla markkinoiden houkuttelevimmaksi  

raitiovaunuun integroitavien palveluiden tuottajaksi

▪ Tähtäimessä kestävä liikkuminen, käyttäjäkeskeiset  

palvelut ja sujuvat matkaketjut

▪ Teknologisena fokuksena toteuttaa matkustaja- ja  

elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu

▪ Tuottaa turvallisuutta ja joustavuutta parantavia  

ratkaisuja matkalla kohti autonomista liikennettä

▪ Kasvava ekosysteemi lisää kilpailukykyä ja luo uutta  

liiketoimintaa systemaattisen yhteiskehittämisen avulla

▪ Tuotekehitystä vauhditetaan Living Lab –ympäristössä  

toteutettavilla ketterillä kokeiluilla ja todennuksilla.

▪ https://smartrailecosystem.com/
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https://smartrailecosystem.com/


Kattaa taustajärjestelmät kuten varikko,  

data, palvelu-alustat, laskenta, kiskoinfra jne.

SmartRail ekosysteemi – innovaatiovaiheet 1ja 2

TranstechOy

SmartRail

1. innovaatiovaihe 2019 >
Ekosysteemin visio ja toimintamalli  

Liiketoiminta

Autonomiset järjestelmät  

Simulointi  

Tietojärjestelmät

SmartRail

2. innovaatio-
vaihe

SmartRail  

valmistelu-

vaihe

Ovijärjestelmät  

Ovialueen tiedon keruu  

Ennakoivan huollon  

diagnostiikka

Transtech Oy

Älykäs sisäilmastointi  

Ohjaus,  

energiatehokkuus,  

mukavuus

HVAC simuloinnit

Varajärjestelmät  

Matkustajainfo  

Ajoneuvotietokonejärj.  

Laskentaklusteri  

Paikannus

Häirinnän esto  

AI

Simulaattori (AR, VR)  

Kuljettajakoulutus  

Kuljettajan suorituksen  

arviointi

Ohjauksen simulointi

Komponentit  

Komposiittimateria  

alit

Paino-optimointi  

Näytöt rakenteissa  

Visuaalinen ilme &  

mukavuus

Vaikuttavuuden arviointi ja mittarit:  

liiketoiminta, liikennejärjestelmä &  

palvelut > TAU-yhteistyö  

Käytettävyys: esteettömyys &  

saavutettavuus > TAU-yhteistyö  

Ennakoiva tilannetietoisuus & VR  

(rakenteet, ilmastointi, ovet, kiskot..)  

Ilmanlaatu ja -vaihtoratkaisut  

Käyttäjälähtöinen operointi  

Koulutusjärjestelmät  

Laskentaklusterin kehittäminen  

Koordinointi (julk. tutkimus)

Vaikuttavuuden arviointi ja  

mittarit: päästöt,  

liityntäliikenteen automaatio  

Käytettävyys:  

palveluntarjoajien ja  

matkustajien välinen  

kommunikaatio

Integroidut kuormaa

kantavat moduulirakenteet

Tampere  

University

Vaunu ja  

vaunuympäristö  

Ennakoiva huolto  

Automatisointi  

Uudet palvelut ja  

ratkaisut

Living Lab Tram

SmartRail

2. innovaatiovaihe 2020 >
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Smart Tram Ecosystem Current Projects

2018 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2026



Smart Tram Ecosystem partner status

Committed partners with 

ecosystem projects on-going

Committed or very interested 

partners with NO ecosystem 

projects yet

Subcontractors and other stakeholders

Smart Tram & AR Smart Services

Tram ModularitySmart Production 

& Supply Chain 

Systems



Liikenteen uudistuvilla markkinoilla  
raha liikkuu ja käy pyydyksiin



Tiekartta 2018-2022

3.11.2020

1. Yhteinen tahtotila ja mahdollistava lainsäädäntö

uudistumisen perustana

2. Kaupungit edelläkävijämarkkinoiden alustana

3. Digitaalinen tieto hyötykäyttöön

4. Tutkimuksella ja koulutuksella kilpailuetua

5. Monipuolisella rahoituksella vipua kehittämiseen

6. Kokeiluilla kehityksen kärkeen

7. Julkisilla hankinnoilla markkinareferenssejä ja    

skaalautumista

8. Kansainvälistyminen kaikkien ulottuville

9. Yritysvetoiset kasvuekosysteemit viennin 

vetureiksi
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https://www.youtube.com/watch?v=lhSUjnX0qKY
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Syysseminaari 26.11.2020
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ITS World Hamburg 11.-15.10.2021

Nordic+ Pavilion



Telemarkkinoiden avaaminen 1994

Liikennemarkkinoiden avaaminen 2018


