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Liikennealan merkitys



Liikenteen tutkimuskeskus Verne

(Pöllänen et al. 2015)

15 mrd. €, 7 000 hlöä

22 mrd. €, 57 000 hlöä

3 mrd. €, 14 000 hlöä

16 mrd. €, 85 000 hlöä
6 mrd. €, 42 000 hlöä

Liikenteen markkinoita, 62 mrd. € 

ja 200 000 työpaikkaa



Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Kotitalouksien kulutustilasto 2012 (Tilastokeskus)
Liikenteeseen kohdistuva kulutus 
yhteensä 19,0 mrd. €, 
3500 € / suomalainen/vuosi, 
17 % kulutusmenoista

Kotitalouksien liikenteeseen 

kohdistuva kulutus



Liikennealan muutostrendejä

Teknologiamurros ja kestävän kehityksen haasteet



Ajoneuvoliikenteen suunnittelusta kestävän 

liikkumisen suunnitteluun (Banister 2008)



Liikennetekniikka vs. liikennejärjestelmä 

(Wegener & Fürst 1999; Joutsiniemi 2010)
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Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset, 
LVM:n julkaisuja 25/2008

Liikennetekniikasta 

liikennejärjestelmien analyysiin



Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset, 
LVM:n julkaisuja 25/2008

ULKOISVAIKUTUKSET

Liikennetekniikasta 

liikennejärjestelmien analyysiin



• 0 liikenteessä kuollutta

– (Kansallinen liikenneturvallisuussuunnitelma, LVM 2000)

• 0 päästöt

– (Energia- ja ilmastostrategia, TEM 2016)

• 0 liikenteellisesti rajoitettua ihmistä tai yritystä

– (Liikenneköyhyys Suomessa – näkökulmia liikkumisen sosiaaliseen 

kestävyyteen, TTY/Verne 2018)

Kestävä liikennejärjestelmä: 

kohti triplanollavisiota 2050



”Tavoitteena on… että henkilöautosuoritteen kasvu 

kaupunkiseuduilla pysähtyy väestön-

kasvusta huolimatta”

Energia- ja ilmastostrategia 2016

”Lisätoimet liikenteen päästöjen vähentämiseksi ovat 

välttämättömiä. Lisätoimia tarvitaan 

erityisesti autokannan uudistamiseksi ja 

henkilöautoliikenteen kasvun taittamiseksi 

kaupunkiseuduilla, joissa henkilöautoilulle on 

vaihtoehtoja.”
Parlamentaarinen liikennetyöryhmä 2018



• Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa yleisenä periaatteena 

on huolehtia ensin kävelijöiden tarpeista ja sen jälkeen 

järjestyksessä pyöräilyn, joukkoliikenteen, elinkeinoelämän 

kuljetusten ja henkilöautoilun tarpeista. 

• Tavoitteena on, että kokonaismatkamäärän kasvusta huolimatta 

autoliikenteen matkamäärä ei kasva. 

• Liikennejärjestelmän tavoitteena ovat sujuva arki, elinvoima ja 

resurssitehokkuus. Resurssitehokkuudella tarkoitetaan tilan, 

rahan ja luonnonvarojen tehokasta käyttöä. 

• Tavoitteena on, että liikennejärjestelmään sidotaan aiempaa 

vähemmän pinta-alaa, pääomaa ja luonnonvaroja käyttäjää kohti.

Ajoneuvoliikenteestä ihmiskeskeiseen 

liikkumiseen (Helsingin liikkumisen 

kehittämisohjelma 2015)



• Digitalisaatio (MaaS) → liikkumisen kustannusten alentaminen →

lisää liikkumista (ulkomaille)?

• Automatisaatio (robottiautot) → liikenneturvallisuus, kustannusten 

alentaminen, ajamisen vaivan poistuminen → lisää yksin omassa 

autossa liikkumista?

• Sähköistyminen (PHEV-, sähkö- ja vetyautot) → liikenteen päästöt, 

muuttuvat kustannukset alentuvat kiinteisiin verrattuna → lisää 

liikkumista?

Megatrendit edistävät triplanollavision 

saavuttamista, mutta eivät väistämättä



Teknologia muuttuu, muuttuuko ihminen?



Teknologia muuttuu, muuttuuko ihminen?



Valmius ottaa käyttöön 

liikkumispalveluita
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a) liikkuminen olisi
kokonaiskustannuksiltaan nykyistä

halvempaa?

b) teillä olisi käytössä
kuukausiveloitteinen

liikkumispaketti, johon sisältyy
rajaton määrä matkoja?

9) Uskoisitteko liikkuvanne useammin tai 
pidempiä matkoja, jos

Kyllä Ei



Autonomistus automaation oloissa



Kulkutapajakauma automaation oloissa



Trendit, mahdollistajat ja mahdollisuudet

VTT builds for future and creates networks for cooperation. Erja Turunen, VTT
Presentation at the TransSmart seminar 16.2.2017





Tulevaisuuden osaamisvaatimukset:

Osaamisen ennakointifoorumi



Onnistuneen muutoksen elementit

Tiekartta infra-alan tuottavuuteen 2020











Osaamisrakenne 2035





Liikenteen ja logistiikan opetus 

Tampereen yliopistossa



Liikenne- ja logistiikkaosaajia työllistäviä 

organisaatioita

http://www.cargotec.com/cms/cargocms20.nsf/Documents/9168BB8641A157FFC2256FDB003E3CC7?OpenDocument&lang=2


Liikenteen- ja logistiikan työpaikkoja



• Liikenne- ja logistiikkaopintoja voi sisällyttää eri TkK- ja DI-tutkintoihin 
vapaasti valittavina yksittäisinä opintojaksoina tai 
opintokokonaisuuksina (liikenne- ja kuljetusjärjestelmät tai logistiikka 
20 op).

• Syventävinä opintoina (aiempi nimi pääaine) liikenne ja logistiikka 
ovat osana rakennustekniikan (rak), tietojohtamisen (tijo) ja 
tuotantotalouden (tuta) tutkintoja. Näissä opintokokonaisuudet ovat
• rak: liikenne- ja kuljetusjärjestelmät (30 - 50/60 opintopistettä opintojaksoja)
• tijo: liikenne, logistiikka ja informaatio (30 - 50/60)
• tuta: tuotannon ja toimitusketjun hallinta (30)
• tulossa 2023: Master’s degree in Sustainable urban development

• Kaikkiin DI-tutkintoihin sisältyy syventävään opintokokonaisuuteen 
liittyvä diplomityö, jonka laajuus on 30 op.

• Vuosittain liikenteeseen ja logistiikkaan liittyviä diplomitöitä ohjataan 
10-15 (=valmistuvien määrä)

Liikenne ja logistiikka osana tekniikan alan 

tutkintoja



Liikenteen ja logistiikan diplomitöitä

Materiaalinhallinnan kehittäminen pk-yrityksessä toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönoton yhteydessä TIJO Noisetek Oy

Porrastettujen liittymien turvallisuus maanteillä TIJO Destia

Raitiojunan mahdollisuudet Suomessa RAK Proxion

Sairausvakuutuslain mukaisten kuljetusten ja joukkoliikenteen integrointi Etelä-
Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa RAK Sitowise

Yhteiskäyttöpalvelun vaikutukset liikenteeseen - tapaus Liiteri RAK Coreorient

Väylälinjausten optimointiin tarkoitetun ohjelmiston hyödyntäminen Suomessa RAK Civilpoint Oy

Kunnossapidon ongelmanratkaisun prosessin systemaattisuuden kehittäminen TIJO

VR 
Kunnossapit
o

Sähköiset rahtitiedot toimitusketjussa TIJO CGI

Impacts of automated driving on health and quality of life TUTA VTT

Tampereen raitiotien pysäkkien aito saavutettavuus RAK WSP



• Reaalimaailman ongelmat esimerkeissä ja harjoitus- ja 

opinnäytetöissä

• Ajattelukoulu

• Kokonaisuuden tarkastelu, esim. 

• liikenne osana yhteiskuntaa: yhteiskunnallisten tarpeiden ja tavoitteiden 

huomioiminen laajasti kehittämisen taustalla

• logistiikka osana yritystoimintaa, osana toimitusketjuja ja yritysverkostoja ja 

linkittyen fyysisiin kuljetuksiin

• henkilö- ja tavaraliikenne yhdessä

• liikennejärjestelmä systeeminä, jossa kytkeytyvät yhteen liikkumis- ja 

kuljetustarpeet - infrastruktuuri - ajoneuvot - käyttövoimat

• Tutkimuksen linkittäminen opetukseen

Liikenteen ja logistiikan opetuksen piirteitä 

Tampereen yliopistossa



Liikennejärjestelmän analyysi

Kestävä ja turvallinen 
liikennejärjestelmä

Kaupunkiliikenteen suunnittelu

Joukkoliikenne ja liikenteen 
palvelut

Transport Transformation

Liikennetutkimukset

Liikennejärjestelmän kokonaisuus ja tavoitteet, liikennepolitiikka ja -talous

Liikenteen kestävyys- ja turvallisuushaasteet ja niihin liittyvien mahdollisten 
ratkaisujen tunnistaminen ja arviointi

Maankäytön ja liikenteen suunnittelu, liikenteen kehittämissuunnitelman 
(yleissuunnitelma) laatiminen kaupunkialueelle

Joukkoliikenteen ja liikenteen palveluiden suunnittelu ja kehittäminen

Liikennejärjestelmän tulevaisuuden kannalta keskeisten ilmiöiden 
tunnistaminen ja vaikutusten arviointi

Kuljetusjärjestelmän ja sen osien muodostama kokonaisuus

Logistiikan kehittäminen erityisesti kestävyystavoite huomioiden

Ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen: opiskelijat perehtyvät yhden yrityksen 
logistiseen ongelmaan ja laativat kehittämisehdotuksen

Liikennetutkimusten menetelmät, menetelmien valinta ja arviointi

Pääosin DI-vaiheen opintoihin kuuluvat liikenteen ja logistiikan opintojaksot

Opiskelija syventyy valitsemaansa aihealueeseen ja raportoi tulokset

Liikennejärjestelmän erikoistyö

Kuljetusjärjestelmät

Sustainable Logistics and Global 
Distribution

Kaupan ja teollisuuden logistinen 
analyysi

Logistiikan erikoistyö

Opiskelija syventyy valitsemaansa aihealueeseen ja raportoi tulokset



• Hankkeen tavoitteena on käynnistää uudenlainen digitaalisen 

oppimisen menetelmiä hyödyntävä jatkuvaan oppimiseen ja 

tutkinto-ohjelmiin kytkettävä kokonaisuus, jolla mahdollistetaan 

elinkeinoelämän liikenteen murrokseen liittyvän osaamisen 

kehittäminen ja teknologian kehityksen ohjaaminen. 

• Muutos ei ole pelkästään teknologinen, vaan sen suunnittelu ja 

johtaminen edellyttää näkemystä liikennejärjestelmästä, 

kestävästä kehityksestä ja eettisistä kysymyksistä, 

lainsäädännöstä sekä ajoneuvo- ja tekoälyteknologiasta

• OKM:n rahoitus 1/2021-7/2023

Education network for automated and connected 

transport for sustainable cities (ENACT)



• Tampereen yliopisto: Automaattinen joukkoliikenne ja liikkuminen palveluna (MaaS), 
sähköautot ja latauspalvelut; Master’s programme in Sustainable Urban Development, 
Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma: (Verkoston yhteyshenkilö: Heikki Liimatainen)

• Turun yliopisto: Kyberturvallisuus; Master degree educations in cyber security and smart 
systems (Jouni Isoaho)

• Lapin yliopisto: Automaattiautojen juridiset kysymykset; Oikeustieteen maisteriohjelma 
(Rosa Ballardini)

• Aalto-yliopisto: Automaattiautot ja älykäs infrastruktuuri, liikennejärjestelmä ja etiikka, 
kestävän kehityksen suunnittelu; Master’s programme in spatial planning and 
transportation engineering (Claudio Roncoli); Master’s programme in Creative 
Sustainability (Virpi Roto)

• Metropolia AMK: Automaattiautot, ajoneuvotekniikka ja design; Ajoneuvotekniikan 
insinööri AMK/YAMK (Oscar Nissin)

• Vaasan yliopisto: Automaattiautojen satelliittipaikannus, sähköautojen latausjärjestelmät; 
Automaation ja tietotekniikan diplomi-insinööriohjelma sekä Master’s programmes in 
Industrial Systems Analytics & Smart energy (Heidi Kuusniemi)

• Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto: Automaattiajoneuvojen suunnittelu ja 
analyysi; Master’s programme in mechanical engineering (Aki Mikkola)

Education network for automated and connected 

transport for sustainable cities (ENACT)



Kiitos!

Heikki Liimatainen

Tenure track -professori

Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Tampereen yliopisto

+358 40 8490 320

Twitter: @liikenneproffa

heikki.liimatainen@tuni.fi

mailto:heikki.liimatainen@tuni.fi

