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ITS Finland ry - tavoitteena älykäs ja kestävä 
liikennejärjestelmä toimialan yhteistyöllä
• Kokoamme yhteen julkisen sektorin, tutkimuksen ja 

yritykset älykkään liikenteen alalla.
• Tavoitteena liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, 

tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden 
parantaminen ja samalla uusia innovaatioita, 
yrityksiä, työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia 
liikennealalle.

• Voittoa tavoittelematon yhdistys.
• Jäseniä tällä hetkellä noin 110.
• Vaikutamme, verkotamme ja viestimme.



KAUPUNGISTUMINEN

AUTOISTUMINEN

ILMASTONMUUTOS

DIGITALISAATIO
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Connected, Autonomous, Shared, Electric: 
Each of these has the power to turn our 
entire industry upside down. But the true 
revolution is in combining them in a 
comprehensive, seamless package.

Dr. Dieter Zetsche
Chairman of the Board of Management of 
Daimler AG
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Itseajavien autojen 
yhteiskäytön ja sujuvan 
joukkoliikenteen 
yhdistelmällä on 
mahdollistaa vähentää 
autojen määrä 
kymmenesosaan nykyisestä.



Liikenne 2030

Vähäpäästöistä,
turvallista,
pitkälle automatisoitua,
sujuvaa ja saumattomasti    
yhteentoimivaa,
asiakaslähtöistä palvelua.
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Mahdollistava hallinto, tutkimus ja infrastruktuuri
Tiet, radat, satamat, lentoasemat
Kulkuvälineet – sähköisen ja automaattisen 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, MyData, kyberturvallisuus, tekoäly, lohkoketjut, VR, AR, alustat, 
koneoppiminen

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

Liikennejärjestelmä 2.0 
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Liikenteen kiertotalous
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• pääosin uusiutuvaan energiaan (mm. 

uusiutuva sähkö, biokaasu ja -etanoli), 
• kestäviin materiaaleihin (uusiutuvat tai 

kierrätetyt), 
• palveluihin (mm. liikkuminen palveluna 

oman auton sijaan), 
• jaettuihin resursseihin (mm. 

yhteiskäyttöautot ja -pyörät) sekä
• pitkäkestoisiin ja korjattaviin tuotteisiin 

(esim. uudelleenvalmistetut ja -
kunnostetut osat). 



Liikenteen murroksesta hyötyvät kaikki
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Liikenteen päästövähennystoimien kustannus

Lähde: Ilmastopaneeli 10



Liikenteen digiratkaisut 
käytännössä



Kehitystä kaupungeissa



Harvaan asuttujen 
alueiden ratkaisuja



Automaatio ja 
sähköistyminen
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
In feugiat massa ac efficitur
sodales. Morbi ex magna, 
pretium non vehicula vitae, 
rhoncus quis ligula. Aenean
mattis interdum scelerisque. 

Lahti CitiCAP - maailman ensimmäinen henkilökohtaisen 
liikkumisen päästökauppakokeilu 



Liikennealan kansallinen 
kasvuohjelma



Liikennealan kansallinen kasvuohjelma
2018 - 2022



Tiekartta 2018-2022

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



KIITOS!
LAURA EIRO
ITS Finland ry
Pieni Roobertinkatu 9
laura.eiro@its-finland.fi
+358400969293

Twitter: @EiroLaura
www.its-finland.fi

https://tem.fi/liikenteen-kasvuohjelma
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