
Liikenne palveluna – viimeaikaisten
selvitysten parhaita paloja

Johanna Särkijärvi
17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari



Teemat

1) Liikenne palveluna - mistä on kyse

2) Liiketoimintamahdollisuudet uusilla 
markkinoilla

3) Liikenteen palveluistumisen vaikutukset –
mallintamisen tuloksia

lvm.fi 2

Aineistot, joihin esitys pohjautuu: 

LVM:n omat materiaalit sekä MDI:n, Strafican ja Steerin
tekemät selvitykset (2015)



1) Liikenne palveluna
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Liikenne palveluna –
Mobility as a Service (MaaS)

 Ajattelu- ja toimintatavan muutos

 Muutospaineita kansainvälisellä ja paikallisella 
tasolla

– Yhtäältä ulkoisen toimintaympäristön laajoista 
yhteiskunnallisista kehityssuunnista (mm. 
kaupungistuminen, ikääntyminen, digitalisaatio
resurssien niukkuus, ympäristökysymykset, 
kuluttajatottumusten muutokset, globalisaatio). 

– Toisaalta hallitsevan järjestelmän ulkopuolella 
tapahtuvat innovaatiot tuovat uusia mahdollisuuksia 
regiimin kehittämiseksi (mm. uudet teknologiat, 
liiketoimintamallit)
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Keskeisiä lähtökohtia

 Asiakaslähtöisyys sekä henkilö- että
tavaraliikenteessä; palveluistuminen

 Liikkuminen ei vaadi
liikennevälineiden omistamista

 Digitalisaatio ja tieto tekevät
mahdolliseksi uudet palvelut

 Palveluiden avulla saumattomat ja
kestävät kuljetus- ja matkaketjut
(ovelta-ovelle)
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Tarkoittaa käytännössä mm. 

 Hallinto on mahdollistaja (näkyy esimerkiksi 
sääntelyssä)

 Tarvitaan yhteistyötä: PPPP

 Käyttäjät ovat mukana palveluiden 
kehittämisessä

 Digitalisaation ja tiedon mahdollisuudet 
hyödynnetään

 Standardisointia kehitetään
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Core Infrastructure
From capacity to connectivity
Growth zones

Telecommunications and 
Information Infrastructure
Mobile data networks 4G/5G 
Static networks enabling international 
interoperability
Broadband for all

Intelligent Traffic 
Infrastructure
Traffic management systems
Digital ticketing 
Routing services 

Integrated Online Services 
and Interfaces
Online services platform: Open Data, 
Interfaces and APIs, eGovernment
Open participation 

Mobility Services
Mobility-as-a-service platform
Operators (big & small)
Cities as open innovation platforms 
(read more http://6aika.fi) 

http://6aika.fi/


2) Liiketoimintamahdollisuudet?
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Odotettavissa oleva muutos 
henkilöliikennetoimialalla

 Liikkumisen itsepalvelusta, omasta autosta, 
liikkumisen palveluinnovaatioihin

 Uudet liiketoimintamahdollisuudet etenkin niissä 
toiminnoissa, jotka liittyvät kuljetustapahtumaan, 
mutta eivät itsessään liikuta tavaroita tai ihmisiä 
 järjestely- ja alustapalvelut

 Digitalisaation lisäksi liiketoimintamahdollisuuksien 
kehitykseen vaikuttavat mm. jakamis- ja 
alustatalous
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Minding Investing

Transfer

Organizing

Manufacturing

“The transition from manufacturing to car sharing services 
shows how the money and earnings in the mobility ecosystem 
is increasingly moving from physical assets to organizing the 
use of mobility resources.”



Järjestely- ja alustapalvelut

 Syntyessään globaalit tai helposti skaalattavat 
liiketoimintapohjaiset palvelut

 Esimerkkejä järjestely- ja alustapalveluista

– Kuljetusresurssien allokointia ja jakamista tukevat 
palvelut (esim. autojen tai pyörien yhteiskäyttöä tai 
kyytien jakamista tukevat palvelut)

– Reitinsuunnittelu

– Kuljetusten tilaaminen ja varaaminen

– Maksamisjärjestelmät

– Älykäs pysäköinti
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Muutamia nostoja

 Käynnissä on liikkumiseen käytettyjen eurojen 
uusjako
– Suomessa liikennesektorin vuosittainen markkina on n. 

30 mrd euroa, josta henkilökohtainen liikkuminen
muodostaa noin puolet. Globaalit markkinat tuhansia
miljardeja.

 Alan perinteiset toimijat eivät välttämättä innovoi 
uusia palveluja 

 Muutos vaatii asenteiden ja toiminnan muutosta 
julkiselta sektorilta

 Lisätietoja: Jukka Kallio, Mika Raulas ja Markku 
Tinnilä / Steeri. Selvitys julkaistaan 
Liikenneviraston julkaisusarjassa (tulossa)
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3) Liikenteen palveluistumisen 
vaikutukset
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Uusien MaaS-liikennemuotojen
valtakunnallisia vaikutusarvioita

MaaS-palveluiden käyttöönotto vaikuttaa 
liikkumiskäyttäytymiseen erityisesti 
kaupunkiseuduilla ja kasvukäytävillä, eli 
siellä missä on paljon kysyntää ja 
potentiaalia uusien palveluiden syntyyn.

Kuvat: Strafica



Uusien MaaS-liikennemuotojen
valtakunnallisia vaikutusarvioita

Matkojen määrä kaikkiaan kasvaa, mutta 
yksityisautoilun osuus pienenee

Lisääntyneiden matkojen vuoksi 
liikenteen CO2 -päästöt kuitenkin 
uhkaavat kasvaa mikäli ajoneuvokanta ei 
samalla muutu vähempipäästöiseksi

Kuvat: Strafica



Johtopäätöksiä vaikutusarvioinnista

 MaaS:in vaikutus voi olla systeeminen ja erittäin suuri.

 Kysyntämuutosten suuruuteen vaikuttavat merkittävästi 
uusien liikkumispalveluiden hinta ja palvelutaso 
käyttäjälle suhteessa muihin kulkutapoihin. 

 Ilmastomuutoksen kannalta MaaS:illa voi olla suuri 
vaikutus, mutta tavoitteiden saavuttaminen riippuu
ratkaisevasti edelleen ajoneuvoteknologioiden 
kehittymisestä.

 MaaS:in ja joukkoliikenteen muodostaman 
liikennejärjestelmän kokonaisuus täytyy ajatella ja 
suunnitella uudestaan. Osa nykyisistä 
joukkoliikennepalveluista erityisesti harvaan asutuilla 
alueilla korvautunee kutsujoukkoliikenteellä. Vahvoista 
MaaS-virroista organisoitaneen runkolinjoja.

 Lisätietoja: Paavo Moilanen / Strafica
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Ajatuksia?
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