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DIGITALISAATIO MUUTTAA  
LIIKENNEJÄRJESTELMIÄ 
 

Tampereen teknillisen yliopiston yhteydessä toimii Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Siellä 
tutkitaan kaikkea, mikä liikkuu maalla, merellä ja ilmassa. 

TEKSTI: TOMMI AHLBERG 
 

Perinteisesti liikennetutkimusta on tehty ilmastonmuutoksen, liikenteen sujuvuuden ja 

turvallisuuden näkökulmasta.  

Lasse Nykänen on Vernessä toimiva projektitukija ja tohtorikoulutettava, joka osallistuu 

uudenlaiseen tutkimukseen. Siinä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti toimintaympäristön 

muutosten vaikutuksia tulevaisuuden liikkumiseen. Aikaperspektiivi ulottuu vuoteen 2030. 

Tutkija haluaa karistaa heti alkuunsa yhden harhan pois. Hype-ilmiöt kuten sähköautot ja  

robotti- tai lentävät autot, nousevat helposti hallitsevaan asemaan liikennekeskusteluissa. 

Tutkijan näkökulmasta tieliikenne on kuitenkin moninainen ja perinteikäs kokonaisuus, joka 

todennäköisesti kehittyy tulevaisuudessa entistäkin hajanaisemmaksi. 

Megatrendit mylläävät liikennettä 

”Puhutaan megatrendeistä, jotka ovat hyvin yleisiä ilmiöitä: ikärakenteen muutokset, 

kaupungistuminen, ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio”, Nykänen luettelee 

liikenteeseenkin vaikuttavia muutostekijöitä. Ne vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuinka paljon 

ja millä kulkuvälineillä tulevaisuuden Suomessa matkustetaan. 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös niin sanottuja heikkoja signaaleita. Tällaisia ovat esimerkiksi 

aktiiviliikkuminen, autoton elämäntapa tai downshiftaus eli oman elämän leppoistaminen. 

Heikot signaalit voivat vahvistuessaan muuttaa tieliikennettä merkittävästi.  

Lisäksi tarkastellaan muutosvoimia, jotka eivät nyt vaikuta mitenkään tieliikenteen 

kehitykseen, mutta tilanteen muuttuessa voivat äkkiä muuttaa koko toimintaympäristön. 
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Muutokset vauhtiin 

Tieliikenteen kehitys on tähän asti ollut verrattain hidasta, mutta nyt voidaan Nykäsen mukaan 

odottaa muutosta. Taustalla vaikuttaa megatrendeistä etenkin digitalisaatio. 

”Tulevaisuudessa pystytään paremmin ennustamaan mihin ja milloin ihmiset ja tavarat 

liikkuvat. Tieto liikkuu ja sitä pystytään yhdistämään. Ajoneuvot keskustelevat keskenään, 

etäyhteydet ja karttapalvelut kehittyvät”, hän kuvaa digitalisaation vaikutuksia. 

Tulevaisuudessa suunnitellaan paljon matkaketjuja. Esimerkiksi pyörällä pääsee 

liittymispisteeseen, josta on helppo jatkaa vaikka ensin junalla ja sitten bussilla eteenpäin. 

Pyörän voi jättää halutessaan turvalliseen paikkaan tai ottaa mukaan, ja eri kulkuvälineisiin käy 

sama lippu. Yksityisen ja julkisen liikenteen rajat hämärtyvät, kun samalla lipulla saa bensaa tai 

bussikortin, Nykänen maalaa tulevaisuutta. 

Nykäsen mukaan muutoksia tullaan näkemään etenkin pääkaupunkiseudulla.  

”Vuonna 2030 kevyet, pienet sähkökäyttöiset kulkuneuvot ovat meilläkin arkipäivää. Meillä on 

kohta todella paljon vanhempaa aktiivista väestöä, joille lähiliikkumisvälineet ovat tärkeitä. 

Kaupunkikeskuksissa niillä liikutaan esteettömästi sisälläkin.” 

 

Juttu on internetissä (www.infra.fi/lehti) julkaistu jatko-osa INFRA-lehden 3/2015 artikkeliin ”Keski-

Pasilassa liikutaan tulevaisuuden väylillä”. 
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