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Esityksen sisältö
• Toimintaympäristön ennakointi
–
–
–
–

ymmärrys nykyhetkestä ja historiallisista kehityksestä
erilaisten muutosvoimien tunnistaminen
mahdollisten muutosten vaikutusten arviointi
toimintaympäristöanalyysin hyödyntäminen

• Tieliikenteen toimintaympäristö ja skenaarioita
– havaintoja tutkimuksesta Tieliikenteen toimintaympäristö ja
liikkuminen vuonna 2030 - neljä skenaariota, jossa tehtiin
tieliikenteen toimintaympäristön analyysi ja kuvattiin
skenaarioiden avulla mahdollisia tulevaisuuksia

Ennakointi ja tulevaisuudentutkimus TTY:n ja
Liikenteen tutkimuskeskus Vernen näkökulmasta
•

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA)
perustajajäsenenä TTY on tarjonnut tulevaisuudentutkimuksen
sivuaineopetusta 1990-luvun lopulta lähtien

•

Viime vuosina tulevaisuudentutkimuksen opetusyhteistyötä
tiiviisti myös Tampereen yliopiston kanssa

•

Ennakoinnissa mukana mm. Pilkahdus-yhteistyössä

•

Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä tulevaisuudentutkimuksen
menetelmiä on hyödynnetty erityisesti liikenteen ja kuljetusten
tulevaisuuksien hahmottamisessa
– esim. Heikki Liimataisen väitöskirja (2013) Future of Energy Efficiency and
Carbon Dioxide Emissions of Finnish Road Freight Transport (“Suomen
tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus”)

Mihin ennakointia tarvitaan?
•

Ennakointia ei tarvita, jos tulevaisuuteen ei liity epävarmuutta

•

Toimintaympäristö kuitenkin muuttuu jatkuvasti

Mitkä ilmiöt ja tapahtumat
selittävät historiallista kehitystä?
Millaiset tulevat
kehityspolut ovat
mahdollisia?
Mitä muutosvoimia on
tunnistettavissa nykyhetkellä?
Aika

Toimintaympäristön muutokset ja tieliikenne

Toimintaympäristön
jatkuva muutos
mm. väestörakenne,
liikkumistarpeet,
asenteet ja arvostukset,
teknologian kehittyminen ja
omaksuminen,
sääntely,
talouskehitys, kustannukset

Tieliikenteen ja
liikkumisen muutokset
mm. liikkumistavat ja tottumukset,
eri kulkutapojen käyttö,
ajoneuvojen omistus- ja
käyttötavat, liikenneväylien ja
-välineiden kehittyminen

Tieliikenteen kehityksen hitausvoimia
•

Infrastruktuurin pysyvyys ja uudistamisen jäykkyys
– väylät ja tukeva infrastruktuuri, kuten polttoaineiden jakeluverkosto
– suuri pääomatarve ja kaavoittamisen hitaus

•

Ajoneuvokannan hidas uusiutuminen
– nyt rekisteröidyt uudet henkilöautot todennäköisesti yhä liikenteessä v. 2030
(keskimääräinen poistumisikä rekisteristä 20,4 vuotta ja liikennekäytössä olevien
henkilöautojen keski-ikä 10,9 vuotta v. 2012)

•

Ihmisten toimintatavat ja asenteet
– valtaosa liikkujistakin on v. 2030 samoja ja tottuneita käyttämään
liikennejärjestelmää palveluineen samalla tavalla
– toimintatavat, asenteet ja arvostukset eivät muutu (nopeasti)

•

Poliittinen päätöksenteko, sääntely ja kansainvälisesti hyväksyttyjen
ja yhteensopivien ratkaisujen löytyminen vie paljon aikaa

•

Teknologiakehitys evolutionääristä revolutionäärisen sijaan

Viisi soveltavan tulevaisuudentutkimuksen
osa-aluetta
Toimintaympäristön analysointi
muutoksen monitorointi

trendit, heikot
signaalit, jne..

vaikutusten arviointi

1., 2., ja 3. kertaluokan vaikutukset

mahdolliset
tulevaisuuden tilat ja
muutoksen kuvittelu

tulevaisuustaulukko,
skenaariot

toivottavan tilan
kuvittelu

visio

muutosten suunnittelu ja
implementointi

strategia ja toimintasuunnitelmat
TVA

Tulevaisuustiedon lähteet
Datan ja tiedon keräys
Tosiasioiden maailma
Faktat
Nykytilanteen ymmärtäminen
Analyyttinen ajattelu

Tiedon yhdistäminen havaintoihin
Havaintojen maailma
Näkemykset
Nousemassa olevat ilmiöt ja kysymykset
Uudet ajatukset ja näkemykset
Uudenlainen tulevaisuusajattelu ja
strategiat

TVA

Toimintaympäristön muutosvoimat:
Megatrendit
Jo pitkään yhteiskunnan toimintaa muokanneita kehityssuuntia, joiden
uskotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa
Tieliikenteen kannalta keskeisiä megatrendejä

•

Kaupungistuminen ja ikärakenteen muutokset

•

Globalisaatio ja digitalisaatio

•

Ilmastonmuutos ja sen tuomat haasteet

Megatrendien myötä kehityssuuntana on tehdä tieliikenteestä entistä
vähäpäästöisempi (ilmastonmuutos ja sen tuomat haasteet),
yhdistävämpi ja saavutettavampi (kaupungistuminen ja
globalisaatio), turvallisempi ja esteettömämpi (ikääntyminen) ja
älykkäämpi (digitalisaatio).

Esimerkki megatrendistä tieliikenteen kannalta:
Ilmastonmuutos ja sen hillintä
•

Ilmastonmuutoksen kannalta
motorisoidun liikenteen
energiantarve ja liikenteessä
nykyisin käytettyjen
polttoaineiden synnyttämät
kasvihuonekaasupäästöt ovat
tieliikenteen keskeinen haaste

•

Trafi 2013
Toimenpiteitä ovat mm. ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen
sääntely ja hinnoittelu, uusien entistä puhtaampien ajoneuvojen
ja energiamuotoja kehittäminen sekä kestävien kulkutapojen
suosiminen

Toimintaympäristön muutosvoimat:
Trendit
Tarkasteltavaan kohteeseen (tässä tieliikenne) vaikuttavia kehityssuuntia
•

Väestö: asuntokuntien koko pienentyy, työ- ja vapaa-aika sekoittuvat,
ympäristötietoisuus lisääntyy

•

Talous: julkisen sektorin resurssit vähenevät, tuloerot kasvavat

•

Elinkeinorakenne: elinkeinorakenteen muutos nopeutuu, tuotanto ja
palvelut hakeutuvat lähelle markkinoita

•

Politiikka: kansainvälisen (EU) sääntelyn merkitys kasvaa

•

Energia ja ympäristö: globaalisti energiankäytön ja CO2-päästöjen
ennustetaan olevan vuonna 2030 noin 80 % nykyistä suuremmat

•

Teknologia: ICT (tieto- ja viestintätekniikka) ja ITS (älykäs liikenne)
olennainen osa tieliikennettä vuonna 2030

Toimintaympäristön muutosvoimat:
Heikot signaalit
Merkkejä tällä hetkellä marginaalissa olevista, mutta mahdollisesti merkittäviksi
muodostuvista ilmiöistä
•

Liikenne palveluna -ajattelu: omistamisen ja tuotteiden sijaan liikenne ja
liikkuminen nähdään ja hankitaan yhä useammin palveluina

•

Yhteisöllinen kuluttaminen: esim. palvelut, joilla voi esimerkiksi sopia
kimppakyydeistä tai ajoneuvojen vertaisvuokrauksesta

•

Slow life: esim. hitaasti matkustaminen (slow travel) voisi korostaa pitkillä
etäisyyksillä lentoliikenteen sijaan esimerkiksi rautatieliikennettä ja
lähiliikkumisessa jalankulkua ja pyöräilyä

•

Aktiiviliikkuminen (jalankulku ja pyöräily) korostaa terveyden ja
liikkumisen välisen yhteyttä

•

Sähköpyörät ja muut lähiliikkumiseen tarkoitetut kulkuvälineet

•

Autottomuus ja ajokortittomuus

Toimintaympäristön muutosvoimat:
Villit kortit (vrt. mustat joutsenet)
Yllättävästi ilmaantuvia olennaisia muutostekijöitä, jotka muuttavat
tapahtumien kehityskulut epävarmaksi, esim. 11.9.2001 terrori-iskut
Yhdysvalloissa, Internet, Islannin tuhkapilviepisodi v. 2010
•

Luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit

•

Tieliikenteen osalta automatisoitumiskehitys voidaan nähdä villinä
korttina. Sen kuitenkin uskotaan etenevän vähitellen: muutos yhä
autonomisempaa ajamiseen tapahtuu asteittain.

•

Robottiautojen teknologista pohjaa rakennetaan laajalla rintamalla,
mutta vaikeaksi haasteeksi uhkaa jäädä vastuukysymykset.

•

Ajoneuvovalmistajien visioissa ei tyypillisesti ole kuljettajattomia
autoja, vaan teknologian avulla pyritään helpottamaan kuljettajan
suoriutumista ajotehtävästä.

Neljä tulevaisuuskuvaa ja skenaariota
tieliikenteestä 2030
Vihreämpään suuntaan

•

Ympäristöajattelu vahvistunut, mutta ei dominoiva näkökulma

Yhteisön voimin
•

Yhteisöllisyys vahvistunut, mutta ei dominoiva näkökulma

Kasvua kohti
•

Talouden ja talouskasvun merkitys korostunut, mutta ei
kehityksen ainoa ajava voima

Erot esille
•

Sisäinen hajanaisuus korostunut, samanaikaisesti useita
rinnakkaisia ja toisistaan poikkeavia kehityssuuntia

Vihreämpään suuntaan -skenaarion piirteitä
•
•

•
•

•
•

Talous vähitellen hitaahkoon kasvuun, öljyn hinta pysyy keskimäärin
lähellä nykytasoa ja biopolttoaineet yleistyvät vähitellen tieliikenteessä
Vahva panostus sähköisiin palveluihin, jotka korvaavat fyysisiä
palveluita; virtuaalinen yhteydenpito ja koti tukikohtana korostuvat,
työn tekeminen yhä vapaampaa ajasta ja paikasta, vain vähän
välttämätöntä (pakko)liikkumista
Kaupunkiseutujen keskusalueita tiivistetään, mikä tukee jalankulkua,
pyöräilyä ja joukkoliikennettä, joiden infraa kehitetään
(joukkoliikenteessä erit. raideliikenne)
Lähiliikkumisessa henkilökohtaiset liikkumisvälineet (mm. sähköpyörä)
tärkeämpään rooliin
Henkilöautoilun kustannukset määrittyvät osin muiden kulkutapojen
käyttömahdollisuuksien mukaan - henkilöautoilu kaupungissa kallistuu
Liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi viranomaissäätelyä
ajoneuvojen turvallisuusjärjestelmien yleistymiseksi

Yhteisön voimin -skenaarion piirteitä
•

Talouskasvu hidasta 2010-luvulla Euroopassa ja hidastuu myös globaalisti
2020-luvulla; öljyn hinta nousee

•

Yritteliäisyyttä ja yhteisöllisyyttä korostetaan, taloudellisen kasvun tavoittelun
sijaan huomiota lisääntyvästi hyvinvointiin

•

Yhteisölliset ja jakamiseen perustuvat palvelut korostuvat, työtä jaetaan
erilaisten aikapankkien kautta (esim. hoitotyöt), yhteisomistus lisääntyy, myös
liikennetietojen jakaminen erityisesti vertaispalveluiden kautta

•

Väestö keskittyy työ- ja koulutusmahdollisuuksien perässä kasvukeskuksiin ja
erityisesti Helsingin seudulle; yhdyskuntarakenteen tiivistymistä edistetään

•

Lähiliikkuminen, oma kotiseutu ja kotimaa nähdään asioinnissa ja vapaa-ajan
liikkumisessa (ml. matkailu) tärkeinä

•

Julkisen sektorin resurssiniukkuus heijastuu vähäisenä infran kehittämisenä ja
ajaa vähentämään julkisen liikenteen tukia, kimppakyydit yleistyvät
kysyntäohjatun palvelun rinnalla

•

Verkosta ladattavat hybridiautot yleistyvät, jolloin suurempi osa
kaupunkiliikkumisesta ei synnytä lähipäästöjä

Kasvua kohti -skenaarion piirteitä
•

Talous nousu-uralla ja öljyn hinta on verrattain edullinen

•

Sähköiset palvelut jäävät odotuksia pienempään rooliin, kun talouskasvu
mahdollistaa myös monien fyysisten palveluiden säilyttämisen

•

Aluerakenne kehittyy monikeskuksiseen suuntaan ja yhdyskuntarakenne
hajautuu, kaupunkiseudut laajenevat lisäten henkilöauton käyttötarvetta

•

Ajankäytössä edetään kohti 24/7-yhteiskuntaa, työ- ja vapaa-aika sekoittuvat ja
hektisyys lisääntyy

•

Infraa kehitetään erityisesti elinkeinoelämän kuljetustarpeiden mukaan,
panostuksia rautateihin, valtateihin sekä alemmalle tieverkolle

•

Kaupunkiliikenteessä kulkutapavalinta yleensä henkilöauton ja
joukkoliikenteen välillä palvelutason ja taloudellisuuden mukaan

•

Ajoneuvojen käyttövoimien teknologiakirjo laaja (perinteiset, sähkö, kaasu)

Erot esille -skenaarion piirteitä
•

Kehitys on monessa suhteessa epätasaista
– suuret vuosittaiset vaihtelut taloudessa ja öljyn hinnassa
– väestössä erot kasvavat: osalla paljon vapaa-aikaa ja osalla ei juuri
lainkaan, osa hyvin aktiivisia ja osa hyvin vähän liikkuvia
– kasvu keskittyy vahvasti pääkaupunkiseudulle
– asenneilmapiiri hajautuu, väestön keskuudessa paljon erilaisia arvostuksia

•

Yksityisyyttä ja yksityisyyden suojaa pidetään erittäin tärkeänä,
eikä liikkujista tai ajoneuvoista juurikaan kerätä tietoa

•

Liikenteessä panokset suunnataan erityisesti kaupunkiseuduille,
joukkoliikennettä tuetaan voimakkaasti, kaupunkiautoilu kallistuu

•

Suurimmilla kaupunkiseuduilla panostuksia sähköautoilun
edistämiseen, kuljettajaa tukevat ajoneuvojärjestelmät yleistyvät
markkinaehtoisesti
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ihmisten
tottumusten
ja asenteiden,
sääntelyn,
infran ja
autokannan
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Heikkoja signaaleja

Tieliikenteen kehitys - Skenaarioiden vertailu
Liikkumisen määrä
Ympäristö ja energia
Turvallisuus
Kustannukset
Infrastruktuuri

Skenaarioiden vertailu:
Turvallisuus

Turvallisuusteknologiat
Yleistyminen nopeampaa

Kasvua kohti
• hektisyyden lisääntyminen,
taloudellisten tavoitteiden korostuminen
• valtateillä autonomiseen ajamiseen
kykeneviä ajoneuvoja

Yhteisön voimin
• ajankäytön vapaus kasvanut,
yhteisöllisten arvojen vahvistuminen
• robottiautojen yleistyminen

Turvallisuus
asenteena
Merkitys
vähäinen

Turvallisuus
asenteena
Vihreämpään suuntaan
• oman ajankäytön ja liikkumisen
määrittelyn vapaus suuri, ekologisuuden
ja tehokkuuden korostaminen
• turvallisuusjärjestelmät yleistyvät
viranomaisten säätelemänä

Erot esille
• voimakkaat erot väestöryhmien välillä,
yksilöllisyyden lisääntyminen
• kuljettajaa tukevien järjestelmien
markkinaehtoinen yleistyminen

Yleistyminen hitaampaa

Merkitys
korostunut

Päätelmät 1/2
•

Tulevaisuuden kehitystä määrittävät useat tekijät ja näiden
analysointiin tarvitaan laaja näkökulma

•

Tieliikenteeseen vaikuttaa paitsi monia erityyppisiä
muutostekijöitä (megatrendit, trendit, heikot signaalit ja villit
kortit), myös monia kehitystä hidastavia voimia, kuten ihmisten
toimintatapojen ja asenteiden sekä infrastruktuurin pysyvyys ja
ajoneuvokannan hidas uusiutuminen

•

Tieliikenteen kannalta keskeisiä megatrendejä ovat väestön
ikärakenteen muutos, kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja sen
hillintä, globalisaatio ja digitalisaatio

Päätelmät 2/2
•

Nykyhetkellä korostuu voimakkaasti viime vuosien heikko
talouskehitys, joka heijastuu mm. julkisen talouden
säästötavoitteina ja liikenneinfran kehittämiseen

•

Ajoneuvot uudistuvat etenee vähitellen: millaisia henkilökohtaisia
ajoneuvoja otetaan käyttöön?
– Ajoneuvojen automatisoituminen - robotisaatio liikenteessä - on noussut
hype-ilmiöksi, jollainen muutama vuosi sitten oli sähköauto

•

Tieliikenteestä kehittyy yhä moninaisempaa
– liikkujien aktiivisuus ja arvostukset poikkeavat toisistaan selvemmin
– yksittäiset liikkujat käyttävät aiempaa monipuolisemmin erilaisia kulkutapoja
– etäratkaisut voivat korvata liikkumistarpeita tai synnyttää uusia

