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Esipuhe 
Tässä raportissa esitetyt tiivistelmät laajemmista selvityksistä, isoista yhteiskuntaa kohtaavista 
muutoksista ja niiden taustalla vaikuttavista kehityistrendeistä on tarkoitettu auttamaan lukijaa löytämään 
itselleen sopivat työkalut ja lähteet asian laajempaan tutkimukseen. Tätä raporttia ei ole tarkoitettu 
kattavaksi, yksittäiseksi selvitykseksi liikkumisen uusista mahdollisuuksista ja niiden parantamisesta – 
hyviä versioita tällaisista raporteista on listattuna kappaleeseen 1.3, ja voin suositella lämpimästi niiden 
lukemista kaikille aiheesta kiinnostuneille.  

Liikkumisen ja teknologian muutosta kuvaa osuvasti myös se, että jo raportin kirjoitusaikana jouduin 
palaamaan useaan otteeseen jo kirjoitettuun tekstiin, ja lisäämään uusia lähteitä tai muuttamaan tekstin 
sisältöä, esimerkiksi uuden hallitusohjelman julkistuksen myötä ja Turun ottaessa käyttöön. 

Raportin toisena tavoitteena on esittää joukko keinoja, joilla tulevaan muutokseen voi varautua, ja joiden 
tuottaman tiedon avulla olisi mahdollista kehittää uusia, parempia ratkaisuja kohtaamiimme haasteisiin. 
Tämä osuus on jaettu kahteen kappaleeseen. Kappaleessa 5 raportti esittelee kahdeksan kokeilurunkoa, 
jotka esittävät mahdollisia tapoja testata uusia liikkumisen mahdollisuuksia pienessä mittakaavassa, ja 
kerätä samalla lisää tietoa tulevien, isompien kokeilujen ja hankkeiden tueksi. Kappale 6 taas esittelee 
laajemmin keinoja, miten kokeiluita voi ja kannattaa pohjustaa skenaarioiden ja tarkemman 
projektisuunnittelun kautta. Tärkeässä osassa kokeilujen valmistelua, tulosten käsittelyä ja kaiken 
kaikkiaan liikkumisen mahdollisuuksien selvittämistä ovat myös kappaleessa 6 esitetyt simulaatiot ja niitä 
tukeva laadukas data. Mallintamalla ja simuloimalla erilaisia järjestelmiä liikenteen virroista yksilöiden 
päätöksiin, saadaan luotua vahva pohja liikkumisen seuraaville askeleille.  

Turussa 1.7.2019 
Joona Kurikka, 
Turun Yliopisto 

Jälkikirjoitus lokakuussa 2021
En raporttia kirjoittaessani osannut arvata, miten laaja muutos ihmisten liikkumisessa tapahtuisi keväällä 
2020 kansainvälisen pandemian myötä. Iso osa tässä raportissa ehdotetuista kokeiluista joko toteutui 
isossa mittakaavassa jo paljon ennakoitua nopeammin, esimerkiksi etätyöt ja kaupan toiminnan muutos 
ovat ottaneet isoja harppauksia. Toisessa ääripäässä julkinen liikenne, kyytien jakaminen ja 
kansainväliset logistiikkaketjut ovat taas kärsineet pandemiasta huomattavasti. Kaikkien negatiivisten 
yhteiskunnallisten vaikutusten lisäksi nämä isot muutokset ja edessä oleva paluu uuteen 
normaalitilanteeseen tarjoavat liikenteen ja kaupunkien kehitystä miettiville paljon uutta dataa, ja 
mahdollisia uusiin kokeiluihin ja kehityssuuntiin.

Turussa 28.10.2021 
Joona Kurikka, 
Turun Yliopisto 



1. Nykytilanne

1.1 Turku ja Varsinais-Suomi 

Turun henkilöautojen määrä on kasvanut vuodesta 2011 keskimäärin noin prosentin vuodessa (74 030 
liikennekäytössä olevaa henkilöautoa vuonna 2011, 78 206 vuonna 2017 [Tilastokeskus, Ajoneuvokanta 
alueittain (ml. Ahvenanmaa) 31.12.2011-2017]) Koko Varsinais-Suomessa on 242 408 liikennekäytössä 
olevaa henkilöautoa, joiden keski-ikä on 12 vuotta [2] ja keskimääräinen hinta 3 600 euroa [Autoliitto]. 
Näillä autoilla ajetaan noin 20 000 kilometriä vuodessa, ja kilometrin keskihinta on noin 0,35 euroa, kun 
kaikki autoilusta aiheutuvat kulut pysäköintiä lukuun ottamatta on huomioitu [Tilastokeskus, Autoliitto].  

Turkulaiset henkilöautot kulkevat siis vuodessa 1,5 miljardia kilometriä, ja tämä maksaa autojen käyttäjille 
noin 500 miljoonaa euroa. Koko Varsinais-Suomessa vastaavat luvut ovat 4,9 miljardia kilometriä ja 1,7 
miljardia euroa. Tuoreimman henkilöliikennetutkimuksen mukaan 25% yksittäisistä matkoista on 
työmatkaliikennettä ja loput 75% vapaa-ajan liikennettä [Traficom]. 

Trafin autoliikenteen päästöjä kuvaavien tilastojen [Kuva 1] pohjalta laskettuna koko Varsinais-Suomen 
autoliikenne aiheuttaa siis vuodessa 769 402 992 kilogrammaa hiilidioksidipäästöjä, josta turkulaisten 
autojen osuus on noin kolmanneksen, 250 000 000 kiloa 

Yllä olevan arvion tarkoituksena on auttaa lukijaa hahmottamaan nykyisen autoliikenteen suuruusluokkia 
ja liikenteen eri muuttujien suhdetta toisiinsa, Arviossa on käytetty eri alueilta ja eri tyyppisissä olevia 
keskiarvoja, jotka eivät ole suoraan vertailukelpoisia, ja aiheuttavat lopputulokseen epätarkkuutta. 
Vertailuksi esimerkiksi Ilmastosuunnitelma 2029 -raportissa liikenteen päästöiksi oli laskettu 183 600 000 
kiloa, 19% kokonaispäästöistä.  [Kuva 2] 

Kuva 1 - Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö maakunnittain 
31.12.2017 [Trafi] 



 
 

 
Kuva 2 - Päästöt sektoreittain, Turun Ilmastosuunnitelma 2029  

 
Kuva 3 - liikennesuoritteiden kasvuennusteet [https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2018-
57_valtakunnalliset_liikenne-ennusteet_web.pdf] 

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2018-57_valtakunnalliset_liikenne-ennusteet_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2018-57_valtakunnalliset_liikenne-ennusteet_web.pdf


 

1.2 Tulevaisuuden arviot 
 
Liikenneviraston tuoreen selvityksen [5] mukaan sekä kevyelle että raskaalle liikenteelle on odotettavissa merkittävää 
kasvua myös tulevaisuudessa - yli 30 000 000 ajetun kilometrin lisäystä Varsinais-Suomessa joka vuosi. 
Toteutuessaan tämä tulee lisäämään liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin vaatimuksia merkittävästi, ja vastaavasti 
toimii vahvana perusteluna nykyistä kehityssuuntaa muuttaville toimille ja kokeiluille.  
 
Historialliset trendit ympäri maailmaa ja monet muut nykyisen kaltaisen liikennejärjestelmän kasvua tutkivat ennusteet 
ovat linjassa liikenneviraston selvityksen kanssa, kasvu tulee jatkumaan ja joissain tilanteissa jopa kiihtyy, jos sille ei 
aseteta ulkoisia rajoitteita, tai jos kaupunkilaisille ei tarjota houkuttelevampia vaihtoehtoja liikkua.  

1.3 Yleiskatsaus selvityksiin ja tietolähteisiin - EU:n, valtion ja 
Turun tavoitteet 
Liikkuminen ja sen vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan on aihepiiri, jota sivutaan akateemisen tutkimuksen 
lisäksi myös useissa kattavissa raporteissa ja selvityksissä. Nämä raportit kuvaavat tilannetta eri näkökulmista, ja 
heijastelevat samalla myös kirjoittajiensa tavoitteita Viime kuukausina on julkaistu useita liikkumisen hiilineutraaliutta 
sivuavaa selvitystä. 

Kansainväliset raportit ja selvitykset 
● IPCC Special Report on Global Warming of 1.5C [https://www.ipcc.ch/sr15/] 

○ IPCC:n raportin tavoitteena on kiinnittää suuren yleisön huomiota ilmaston nopean lämpenemisen 
haittoihin, ja nostaa esiin mahdollisuuksia joilla lämpötilan nousu saataisiin pysäytettyä 1,5 
asteeseen. Raportin julkaisu sai paljon huomiota medialta lokakuussa 2018, ja siitä kirjoitettiin 
useita kattavia yleiskatsauksia, esimerkiksi HS 8.10.2018 “Meidän on muutettava 
elämän-tapaamme perustavan-laatuisesti, linjaa vuosikymmenen tärkein ilmastoraportti” 
[https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005856206.html]  

Kansalliset raportit ja selvitykset 
● Rinteen hallitusohjelma (6/2019) [https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161662] 

○ Hallitusohjelma alkaa lauseella “Ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen, väestön 
ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Suomea ja maailmaa nopeammin kuin koskaan 
aikaisemmin.” 

○ Liikenne ja liikkuminen olivat yksi keskeisistä teemoista, ja hallituksen tavoitteena on tukea 
liikenteen muuttumista kestävämmäksi verotuksen ja kannustinohjelmien kautta. Myös pitkään 
keskusteluissa esillä olleet ruuhkamaksut ja esimerkiksi päästöihin perustuva kulutusvero tulevat 
toteutuessaan vaikuttamaan raportissa käsiteltyihin teemoihin. 
 

● Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 - Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän loppuraportti 
[http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161210]  

○ Raportissa väliraportissa luotiin kolme erillistä muutospolkua, joilla kullakin päästäisiin 
tavoitteeseen hiilettömästä liikenteestä vuoteen 2045 mennessä. Polut nimettiin BIO-, TEKNO- ja 
PALVELU-poluiksi sen mukaan, mikä olisi pääasiallinen päästövähennyskeino. BIO-polussa 
päästöjä vähennettiin luopumalla fossiilisista polttoaineista ja ottamalla käyttöön uusiutuvia tai 
vähäpäästöisempiä polttoaineita. TEKNO-polussa päästöjä vähennettiin hyödyntämällä 
liikennevälineiden teknologista kehitystä. PALVELU-polussa parannettiin liikennejärjestelmän 
energiatehokkuutta vähentämällä päästöjä tuottavan liikenteen (km) määrää.  

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005856206.html
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161662
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161210


 
● SITRA: Cost-efficient emission reduction pathway to 2030 for Finland 

[https://www.sitra.fi/en/publications/cost-efficient-emission-reduction-pathway-2030-finland/]  
○ SITRA on julkaissut viime aikoina kattavia raportteja päästövähennyksen edellyttämistä toimista 

sivuten Suomalaisten elämän eri alueita – iso osa raportin sisällöstä on varattu liikkumiselle. 
SITRA:n ideat ovat herättäneet vilkasta keskustelua, ja monet kirjoittajat pelkäävät niissä esitettyjä 
muutoksia, esimerkiksi Ilta-Lehden kolumnistilta “Näkökulma: Sitran ilmastoraportti haluaa lopettaa 
vapaa-ajan yksityisautoilun - hyvästi mökkireissut viikonloppuisin” [IL 16.5.2019, 
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/264b4879-4724-4969-80e5-f5d1e944f50d] 
 

● Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018 - 2022 
[http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160361/TEM_oppaat_15_2017_Liikennealan_kans
al_kasvuohjelma_11122017.pdf] 

○ Raportissa hahmotellaan uusien liikennejärjestelmien kehitystä Suomessa. Raportti kuvaa nykyistä 
toimintaympäristöä ja sen mahdollisuuksia & rajoituksia, sekä kokeilujen merkitystä sekä 
kansallisella että paikallisella tasolla.  

■ Kappale 4.2. Kaupungit edelläkävijämarkkinoiden alustana on erityisen relevantti tämän 
raportin kontekstissa, ja korostaa samoja teemoja.  

Turun ja Varsinais-Suomen alueen raportit ja selvitykset  
● Ilmastosuunnitelma 2029 - Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelma 2029 

[https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ilmastosuunnitelma_2029.pdf] 
○ Turun ilmastosuunnitelman tavoitteena on tasapainottaa kaupungin paikalliset hiilidioksidipäästöt 

vuoteen 2029 mennessä yhdistämällä päästövähennyksiä ja hiilidioksidipäästöjä sitovia toimia 
hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Turun kehitys on linjassa muiden isojen suomalaisten 
kaupunkien kanssa - Tampere ja Vantaa tavoittelevat hiilineutraaliutta vuonna 2030, ja Helsinki 
vuonna 2035. Raportissa myös kuvataan kattavasti paikallisia päästöjä isoilta alueilta, kuten 
liikkumisesta, asumisesta ja ruoantuotannosta.  

■ Raportti antaa kuitenkin vain osittaisen kuvan Turkulaisten kokonaispäästöistä, sillä 
nykyään laajalti käytössä oleviin ”hiilineutraali kaupunki” -mittareihin ei lasketa 
kaupunkilaisten kuluttamia hyödykkeitä, jotka on valmistettu kaupungin ulkopuolella. 
Toisaalta myös Turussa tuotteita vientiin valmistavan teollisuuden päästöt jäävät 
kokonaan kaupungin, eikä tuotteiden kuluttajien vastuulle.  

■ Myös esimerkiksi Turkulaisten lomailun päästöt jäävät mittareiden ulkopuolelle. Kotimaan 
matkailun kehittäminen voitaisiin nähdä suurena ilmastotekona, ja jokainen matkustaja 
joka valitsee Turun saariston Thaimaan saariston sijaan voitaisiin nähdä isona voittona 
ilmastotyössä – ja myös paikallisten yritysten tukemisena.  
 

● Turun seudun henkilöliikennetutkimus [https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Seutujulkaisu-
HLT2016-Turun-seutu.pdf] 

○ Raportissa on selvitetty Turun seudulla tapahtuvaa liikkumista. Jalankulun, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuus oli 38%, kun Turun yleiskaavan sekä kaupunkiseudun Rakennemallin 
mukainen tavoite näiden kulkumuotojen osuudelle on yli 66 prosenttia vuonna 2030. 

○ Pääosa seudun asukkaiden matkoista on vapaa‐ajan matkoja. Työhön, koulunkäyntiin tai 
opiskeluun liittyvien matkojen osuus on 25 prosenttia. 

 

● Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+, ja laajempi liikennejärjestelmätyö [https://www.varsinais-
suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/liikennejarjestelmatyo] 

○ Liikennestrategia esittelee seudullisen liikkumisen tavoitteita ja kuntarajat ylittäviä liikenteen 
kehittämisehdotuksia. Kuten tämän raportin ensimmäisessä kappaleessa todettiin, suuri osa Turun 
liikenteestä on kaupungin rajat ylittäviä työ- ja vapaa-ajan liikkumista – seudullisen näkökulman 
ottaminen on välttämätöntä.  

■ Kulje.fi -verkkosivusto esittelee kootusti Varsinais-Suomen liikkumisen kehitystä ja uusia 
hankkeita. 

■ Varsinais-Suomen liitto työstää parhaillaan uutta versiota liikennestrategiasta 

https://www.sitra.fi/en/publications/cost-efficient-emission-reduction-pathway-2030-finland/
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/264b4879-4724-4969-80e5-f5d1e944f50d
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160361/TEM_oppaat_15_2017_Liikennealan_kansal_kasvuohjelma_11122017.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160361/TEM_oppaat_15_2017_Liikennealan_kansal_kasvuohjelma_11122017.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ilmastosuunnitelma_2029.pdf
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Seutujulkaisu-HLT2016-Turun-seutu.pdf
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Seutujulkaisu-HLT2016-Turun-seutu.pdf
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/liikennejarjestelmatyo
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/liikennejarjestelmatyo


 
● Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL) [https://www.ym.fi/fi-

FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_so
pimukset]  

○ Vuosille 2016 - 2019 solmitun sopimuksen  tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta 
ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä 7 tavoitteellisen kokonaisuuden kautta, joista 
suurin osa vaikuttaa myös liikkumiseen.  

○  Lounaistiedon yleiskatsaus ja seuranta sopimuksen indikaattoreista: 
https://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/mal/ 
 

Näissä selvityksissä tehtyjä laskelmia ja taustaoletuksia on käytetty tämän raportin tukena, sekä suoraan viitattuina 
lähteinä että laajemman kokonaiskuvan rakentamisessa.  

2 Visio 
 
Edellisessä kappaleessa esitetyt ennusteet kuvaavat Turun liikenteen kehityssuuntaa, jos nykyisiä trendejä ei saada 
muutettua - autokannan kasvu tukkii liikenteen sujuvuutta, paine kalliisiin ja mahdollisesti tehottomiin infrastruktuurin 
parannushankkeisiin kasvaa, ja päästöt jatkavat kasvuaan. Turulla on kuitenkin mahdollisuuksia vaikuttaa näihin 
muutoksiin aktiivisella toiminnalla, ja samalla mahdollisuus ennakoida ympäröivän yhteiskunnan kiihtyvää 
muuttumista.  
 
Kaupungit ovat kompleksisia järjestelmiä, ja minkä tahansa julkisen palvelun, esimerkiksi 
joukkoliikenteen, taustalla vaikuttaa suuri joukko muuttujia, joita ei voida ottaa huomioon 
monimutkaisissakaan perinteisen suunnittelun malleissa. Näiden muuttujien vaikutukset 
kuitenkin kasautuvat, ja vuosien ja vuosikymmenten mittaan niiden vaikutus muodostuu erittäin 
merkittäväksi.  
 
Tässä raportissa esitettävien kokeilujen yhteydessä on tavoitteena valmistella kattavaan dataan 
perustuvia simulaatioita, joiden avulla näiden taustatekijöiden vaikutuksia pystyttäisiin 
huomioimaan nykyistä paremmin jo suunnitteluvaiheessa, ja kokeilemaan erilaisten 
skenaarioiden vaikutusta toisiinsa linkittyneisiin järjestelmiin.  
 
Raportissa on nostettu esiin pieni osa taustalla vaikuttavista muuttujista ja kehitystrendeistä. 
Yksittäisten muuttujien tutkimista käsitellään tarkemmin kappaleessa 5 konkreettisten 
kokeiluehdotusten kautta.  
 

2.1 Teknologian kehityskaaret 
 
Teknologinen kehitys on edennyt teollisen vallankumouksen jälkeen jatkuvasti kiihtyvällä 
vauhdilla. Aiemmat innovaatiot ja perustutkimuksen kautta kasvava ymmärrys maailman 
toiminnasta rakentaa ympäristön, jossa uusien ideoiden rakentaminen on entistä helpompaa.  
 
Tätä kehitystä pystyy ennakoimaan ottamalla huomioimalla aiempaa kehitystä eri aloilta, ja 
näiden kehityspolkujen risteämiskohtien tarjoamia uusia mahdollisuuksia - esimerkiksi 
liikenteessä ja digitalisaatiossa. Ainut varma ennuste, jonka kehityksestä voi aiempien tietojen 
perusteella kuitenkaan tehdä on se, että kehityksen vauhti tulee kiihtymään entisestään.  
 

https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_sopimukset
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_sopimukset
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_sopimukset
https://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/mal/


 
Kuva 4 - kuluttajateknologioiden kasvuvauhti [http://www.asymco.com/2013/11/18/seeing-whats-next-2/] 
 
 
Kuvassa 4 esimerkkinä nopeutuvasta kasvusta, kuluttajateknologioiden kasvuvauhti USA:ssa 
1900-luvulla, kasvukäyrät näyttävät ajan teknologian keksimisestä koko kansan käyttöön (90% 
väestöstä), vihreät palkit ovet keskimääräinen elinikä saman vuonna syntyneille amerikkalaisille.   
 

2.2 Käyttäjien suhtautuminen teknologiaan 
Teknologian kehityksen lisäksi myös ihmisten suhtautuminen teknologiaan muuttuu ajan myötä. 
Välillä pitkään vastustusta tai epäilystä herättänyt lähestymistapa saavuttaa saturaatiopisteen, 
ja sitä aletaan pitää normaalina, jopa suotuisana kehityksenä. Näitä muutoksia voidaan 
ennakoida kehittämällä teknologian hyväksymismalleja (“technology acceptance models”), 
esimerkiksi soveltamalla ja laajentamalla aiheesta kehitettyjä agenttipohjaisia malleja Turun 
kontekstiin, esimerkiksi [Tran, M: A general framework for analyzing techno-behavioural 
dynamics on networks, 2016].  
 
Myös laajemmilla kulttuurisilla muutoksilla voi olla isoja vaikutuksia liikennejärjestelmään 
tulevaisuudessa, ja esimerkiksi aiemmin lähes itseisarvona pidettyä omaa autoa ei välttämättä 
enää arvosteta tulevaisuudessa. Esimerkiksi nuorten suhtautuminen ajokortin hankintaan on 
muuttunut merkittävästi etenkin Helsingissä, jossa jo kaksi kolmasosaa 18-vuotiaista ei suorita 
ajokorttia todennäköisesti isolta osin hyvien joukkoliikennevaihtoehtojen ansiosta [Trafi: 
https://www.epressi.com/tiedotteet/logistiikka-ja-liikenne/37-miljoonalla-suomalainen-
ajokortti-helsingissa-18-vuotiaana-kortin-hankkii-vain-joka-kolmas.html ; 
https://www.traficom.fi/fi/toimitettujen-ajokorttien-tilastot].  
 
Teknologian ja käyttäjien suhtautumisen kohdatessa muutokset voivat olla yllättävän nopeita, ja 
niihin varautuminen joustavan ja dynaamisen järjestelmän kautta ennennäkemättömän tärkeää. 
Esimerkiksi iso osa 100 vuotta sitten tehdyistä investoinneista vuosituhansia jatkuneen 

http://www.asymco.com/2013/11/18/seeing-whats-next-2/
https://www.epressi.com/tiedotteet/logistiikka-ja-liikenne/37-miljoonalla-suomalainen-ajokortti-helsingissa-18-vuotiaana-kortin-hankkii-vain-joka-kolmas.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/logistiikka-ja-liikenne/37-miljoonalla-suomalainen-ajokortti-helsingissa-18-vuotiaana-kortin-hankkii-vain-joka-kolmas.html
https://www.traficom.fi/fi/toimitettujen-ajokorttien-tilastot


hevosliikenteen infrastruktuuriin muuttuivat täysin arvottomiksi, kun uusi teknologia, autot, 
muutti liikenteen täysin 12 vuodessa [kuva]. 

 
Kuva 5 - Teknologian murroskohta 100 vuotta sitten - siirtymä hevosliikenteestä autoihin kesti 
12 vuotta [http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/5945/1/RR-99-07.pdf] 
 
Muutos hevosista autoihin muutti myös katutilan käyttöä, ja rajasi ison osan julkisessa 
omistuksessa olevasta maa-alasta pelkästään autoliikenteen käyttöön. Turun keskusta on 
arvokasta maa-alaa kaupunkilaisten viihtymiseen, olemiseen ja liikkumiseen mahdollisimman 
tehokkaasti. Kun perinteinen henkilöautoliikenne vaikuttaisi olevan tulevassa murroksessa 
hevosten asemassa, on yhteiskunnallinen arvovalinta miettiä kenelle kaupunkitila kuuluu, ja 
miten erilaiset liikkumisvaihtoehdot vaikuttavat sen käytettävyyteen. Esimerkiksi Tukholmassa ja 
Amsterdamissa on painotettu tiiviimmän, hitaamman ja vähäpäästöisemmän liikkumisen 
tukemista, jota kutsutaan yleisemmin termillä “ihmiskeskeisyyden nousu”. Tämä on herättänyt 
huolta esimerkiksi rajoitettujen alueiden kauppiaissa, mutta alustavat tutkimukset näyttävät 
katutilan viihtyisyyden kasvun vaikuttavan myös positiivisesti liikkeiden tuloksiin ainakin joillain 
alueilla [https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/11/16/cyclists-spend-40-more-in-londons-
shops-than-motorists/ ] 

http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/5945/1/RR-99-07.pdf
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/11/16/cyclists-spend-40-more-in-londons-shops-than-motorists/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2zaqMFABSSR0fBo-BK6bza6evNe-lrz4_VCl_eCTZP0YsBnvRZPtQaW7Y
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/11/16/cyclists-spend-40-more-in-londons-shops-than-motorists/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2zaqMFABSSR0fBo-BK6bza6evNe-lrz4_VCl_eCTZP0YsBnvRZPtQaW7Y


3. Kaupungin kehittyminen ja vetovoimatekijät 
Turku on tekemässä merkittävää investointia, joka määrittää kaupungin kehityssuuntaa ja 
kaupunkilaisten liikkumista kymmenien vuosien päähän. Nykyisen liikennejärjestelmän 
kehitystarve on selkeästi olemassa, ja kaupunginhallitus on määritellyt viisi selkeää tavoitetta, 
jotka uudistuksella pitäisi saavuttaa.  
 
Kaupunkilaisille suoritetuissa mielipidekyselyissä on vaihdellut, kannattaako vastaaja 
superbussia tai raitiotietä, mutta yhteisenä tekijänä on ollut halu kehittää Turkua kaupunkina 
vielä paremmaksi, ja lisätä kaupungin vetovoimaa sekä työmarkkinoiden että viihtyisän 
kaupunkiympäristön kannalta. Liikennejärjestelmän valinnalla onkin iso vaikutus siihen, miten 
kaikki nämä tavoitteet saavutetaan, ja miten Turku vertautuu kansainvälisessä kilpailussa. 
Tärkeänä huomioitavana tekijänä tulisi myös olla valmistuminen seuraavan 40 vuoden aikana 
tapahtuviin massiivisiin muutoksiin kaupunkilaisten liikkumistarpeissa ja liikenteen 
teknologioissa - tällä hetkellä varmaksi ja toimivaksi koettu ratkaisu ei välttämättä ole sitä enää 
2040 -luvulla.  
 
Ehdottamamme kokeilut tarjoaisivat uudentyyppisen tavan vastata kaupunkilaisten liikkumisen 
tarpeisiin, ja ajaisivat Turkua älykkään liikenteen edelläkävijäksi Suomessa. Myös globaalissa 
mittakaavassa Turku on juuri sopivan kokoinen kaupunki houkutellakseen uuden liikenteen 
monistettavia kokeiluja. Maailman kaupungeista yli puolet, noin 2400 kaupunkia, on samassa 
kokoluokassa kuin Turku, joten uusien liikenneratkaisujen kehittäminen ja kokeileminen täällä 
toimivaksi on erittäin houkuttelevaa, ja voi ajaa isoa kansainvälistä muutosta.  

  
Kuva 6 - Maailman kaupunkien jakauma [https://imgur.com/LIO2qNW , visualization from the 
UN database by Fingolas]   



4. Turun talouden ja demografian kehittyminen 
 
Raportissa esitetyt kokeilut olisi mahdollista toteuttaa yhteistyössä Suomalaisten ja 
kansainvälisten yritysten kanssa, samalla synnyttäen myös uutta liikennealan yritystoimintaa ja 
työpaikkoja Turkuun myös pitkällä tähtäimellä, ei ainoastaan lyhyen infrastruktuurin 
rakennusvaiheen ajaksi.  
 
Kun toimintaa ohjataan kaupungin mittakaavassa koko Turun kokoisena liikennekokeiluna, 
saadaan kaikki kerätty tieto tehokkaasti hyötykäyttöön myös rinnakkaisissa projekteissa ja 
helpotetaan uusien kokeilujen syntyä jo kokeilujen ideoiden päälle. Uudentyyppisen 
liikennejärjestelmän onnistumisen ehtona on, että vältetään yksittäiset, siiloutuneet kokeilut, ja 
lähdetään suunnittelemaan uudentyyppistä liikkumista varsinaisten käyttäjien, kaupunkilaisten, 
näkökulmasta. Kokeiluun mukaan lähtevien yritysten tulisi myös osallistua ennakkoluulottomasti 
kehittämiseen, eikä myydä olemassa olevia tuotteitaan. Kaupungin hallinnassa olevista 
järjestelmistä myös uusien järjestelmien tehokkuus ja etu hyödyttävät suoraan kaupunkilaisia 
mm. kustannustehokkaamman liikkumisen tai pienemmän veroprosentin muodossa. 
 
Kaupungille syntyvät epäsuorat taloudelliset hyödyt kannattaa myös yrittää huomioida, ja niiden 
suuruutta voidaan arvioida mm. uudenlaisten simulaatioiden ja laskentamallien kautta. 
Esimerkiksi dynaamisemmilla yhteyksillä säästetty kaupunkilaisten aika tai terveelliseen 
liikkumiseen kannustavien liikuntamuotojen vaikutus terveydenhuollon kuluihin ovat kaupungin 
talouden kannalta merkittäviä muuttujia. 

 
Kuva 7 - Ikäjakauman kehitys Turussa 2018 - 2029 
 
Väestörakenteen merkittävä muuttuminen tulee johtamaan liikenteen käyttötapojen 
muutokseen. Kun entistä isompi osa turkulaisista on työelämän ulkopuolella, opiskelee, nauttii 



eläkkeestä tai on työttömänä, myös ruuhkaliikenteen ja huipputuntien rakenne tulee 
todennäköisesti muuttumaan.  
 
Suomen mittakaavassa koko väestön huoltosuhde kasvaa, ja työelämän ulkopuolella olevan 
väestön osuus kasvaa yli 25 prosenttia nyt suunniteltujen liikenneratkaisujen eliniän aikana. 
Turun osalta ennuste näyttää huomattavasti koko Suomen lukuja paremmalta, mutta 
työssäkäyntialueeseen ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle sijoittuvien pienempien kaupunkien 
osalta tilanne on huomattavasti lähempänä Suomen keskiarvoa, ja tulee näin ollen 
vaikuttamaan myös Turun liikenteeseen merkittävästi.   
 

 
 
Kuva 8 - Väestön huoltosuhteen kehittyminen Suomessa ja Turussa [tilastokeskus] 
 
Kuvassa 8 näkyvä huoltosuhteen laskeminen tulee aiheuttamaan isoja muutoksia yhteiskunnan 
järjestelmien toimintaan. Selvin vaikutus on rahoituspohjan heikkenemisellä, kun 
veronmaksajien suhteellinen määrä vähenee. Mutta myös esimerkiksi palveluiden määrä ja 
käyttäjäryhmät kokevat ison muutoksen - esimerkiksi julkisen liikenteen suurinta piikkiä ei voi 
laskea nykyisten käyttäjämäärien ja työmatkaliikenteen mukaan, kun entistä isompi osa 
työmatkalaisista jää eläkkeelle.  
 
Myös ihmisten tapa ja kyvyt oppia uusia asioita riippuvat iästä, keskimääräinen kiinnostus uusiin 
laitteisiin vähenee iän myötä. Sen sijaan jo aiemmin opitut “vanhat hyvät ratkaisut” tuntuvat 
hyviltä vielä myöhäiselläkin iällä. Tällä hetkellä suuri osa tulevaisuuden “piikin” eläkeikäisistä 
käyttäjistä ovat vielä nuoria ja aktiivisia oppijoita - seuraavan 15 vuoden aikana tapahtuvat 
kokeiluilla on myös iso vaikutus heidän opettamisessaan tulevaisuuden muuttuviin 
liikennejärjestelmiin.  

  



5. Kokeilut ja data 
Tämä kappale esittelee kuusi mahdollista kokeilu- ja kehitysaluetta turkulaisten liikkumiseen, ja 
mahdollisia positiivisia muutoksia, jotka näillä kokeiluilla saavutetaan raitiovaunun tai 
superbussin arvioidun käyttöiän aikana. Kaikki mahdollisuudet perustuvat olemassa olevaan 
teknologiaan, ja kokeilujen toteutus olisi mahdollista aloittaa vaikka heti. Kaikkia kokeiluja 
yhdistää myös globaalin kehityksen huomioiminen ja hyödyntäminen lähitulevaisuuden 
laajentumisen mahdollistajana. 
 
Uuden teknologian kokeiluissa ja kehityksessä on aina myös riskejä, kuten monet 
epäonnistuneet julkiset projektit ovat osoittaneet. Esimerkiksi Helsingin metroliikenteen 
automatisoinnin suunnitelmista jouduttiin luopumaan projektin ollessa jo pitkällä, mikä aiheutti 
ongelmia jo louhittujen tunnelien kapasiteetissa. Tämänkaltaisten ongelmien vaikutuksia on 
mahdollista vähentää monivaiheisten kokeilujen kautta - edistyneimmät ja vioille alttiimmat 
kokeilut ovat pienempien koeryhmien testattavina, ja samaan aikaan edellisten kokeilujen 
pohjalta valmiiksi kehitettyjä ratkaisuja skaalataan suurelle yleisölle.  
 
Kokeilujen perimmäinen tavoite on siis kerätä dataa uudentyyppisenten liikenneratkaisujen 
toiminnasta Turun seudulla sekä teknisten rajoitteiden (infrastruktuuri, sää…) että ihmisten 
suhtautumisen ja uusien ratkaisujen omaksumisen kautta. Kokeilujen kautta rakennetaan myös 
laajempaa datankeruun infrastruktuuria ja täydennetään nykyisten datalähteiden katvealueita.  
 
Raportissa esitettävien kokeilujen tavoitteena on vastata kaupunginhallituksen hyväksymiin 
joukkoliikennejärjestelmän kehittämistavoitteisiin: 
  
Tavoite 1: Kaupungin kilpailukyky, kasvu ja keskustan vetovoima nousevat 

● Keskustan päästöt ja ruuhkat vähenevät, ja iso osa parkkipaikoista vapautuu 
kaupunkitilaa kehittävään käyttöön. Keskustan vetovoima paranee parempien 
liikenneyhteyksien, pienentyneiden päästöjen ja parempien kevyen liikenteen 
mahdollisuuksien myötä. 

Tavoite 2: Kestävä kaupunkirakenne 
● Dynaamisesti toteutetut liikennejärjestelyt mahdollistavat kaupungin kehittämisen 

laajemmalla alueella, ja yksityisautoilun houkuttelevuus vähenee myös kauempana 
tiheämmistä julkisen liikenteen reiteistä parantuneen julkisen tarjonnan ansiosta. 

Tavoite 3: Sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne 
● Dynaamiset ja kutsupohjaiset matkat lyhentävät kokonaismatka-aikoja, lyhentävät 

liikenteen tavoittamiseksi vaadittua kävelymatkaa ja minimoivat kulkuvälineiden 
vaihtojen määrän.  

● Dynaaminen hinnoittelu laskee matkojen hintoja niille matkustajille, jotka voivat joustaa 
matkojensa aikatauluissa.  

Tavoite 4: Kaupungin asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät  
● Turhaan liikenteessä vietetty aika vähenee 
● Paikallisten päästöjen määrä vähenee merkittävästi ja ilmanlaatu paranee 

Tavoite 5: Taloudellisesti kestävä investointi 
● Kaikki kokeilut on tarkoitus toteuttaa nykyiseen joukkoliikenteeseen verrannollisilla 

kustannuksilla loppukäyttäjille. 
● Investoinnit eivät vaadi mittavaa infrastruktuurin kehitystä varsinkaan ensimmäisten 

kokeilujen osalta, ja raskaampiin toteutuksiin verrattuna infrastruktuuriin sidottua 
pääomassa säästetään satoja miljoonia. 



● Kiinteistöjen arvonnousun lisäksi kokeilujen tavoitteena on synnyttää merkittävä määrä 
uusia työpaikkoja ja uutta liiketoimintaa Turkuun kokeilujen toteuttamiseen, 
skaalaamiseen ja kansainväliseen vientiin perustettujen yritysten, sekä Turkuun 
houkuteltujen kansainvälisten toimijoiden kautta.  

 

  



5.1 Kokeilu - Kulkuvälineiden tehokas jakaminen  
 
Taustaa 
Liikenteessä olevat yksityisautot ovat käyttämättöminä yli 95% vuorokaudesta. Kun autoilla 
ajetaan, yleensä kyydissä on ainoastaan yksi ihminen, vaikka paikkoja olisi 4-5. Karkeasti laskien 
siis 99% nykyisen autokannan kuljetuskapasiteetista on hyödyntämättä.  
 
Autojen jakamista on mahdollista toteuttaa omistajan kuljettamana (kimppakyyti, Uber) ja 
tarjoamalla autoja muiden kaupunkilaisten ajettavaksi (mm. CityCarClub, DriveNow, Shareit 
Blox Car).  
 
Nykytilanne 
Auton käyttämätön kapasiteetti on yksittäisen kuluttajan kannalta merkittävä hyödyntämätön 
pääomainvestointi, jonka käyttämättömyys pahimmillaan tuottaa vielä lisäkuluja mm. 
parkkimaksujen muodossa. Kaupungin näkökulmasta käyttämättömät autot luovat painetta 
rakentaa lisää parkkipaikkoja, ja samaan aikaan investoimaan uuden joukkoliikennekapasiteetin 
rakentamiseen.  
 
Turussa on 78 669 rekisteröityä autoa [Trafi, 4/2018] ja 189 934 asukasta [Turku, 2/2018]. Jos 
nykyisen autokannan täyttöasteen saisi nostettua 2,5 matkustajaan optimoiduilla reiteillä ja 
tehokkaalla jakamisella, muita liikennemuotoja ei tarvittaisi, vaikka kaikki turkulaiset haluaisivat 
liikkua samaan aikaan. Vaihtoehtoisesti, jos käyttöastetta saisi nostettua entisestään ja useampi 
matkustaja voisi hoitaa osan liikkumistarpeistaan jaetulla autolla, autojen määrää voisi 
vähentää nykyisestä merkittävästi.  
 
Jotkin reitit on tulevaisuudessakin tehokkainta toteuttaa isommalla kalustolla siitä 
saavutettujen skaalaetujen vuoksi, mutta vähäisen matkustajakapasiteetin yhteyksillä, ruuhka-
aikojen piikkien tasaamisessa ja kokonaismatka-aikojen minimoimisessa jaettu auto voi olla 
tehokkain ja ympäristöystävällisin vaihtoehto. Mahdollisuus käyttää jaettua autoa satunnaiseen 
tarpeeseen (kauppareissut, mökkimatkat…) vähentää myös pitkällä tähtäimellä uusien 
omistusautojen hankinnan tarvetta kaupunkilaisilta, jotka voivat toteuttaa suurimman osan 
matkoistaan muiden liikennemuotojen varassa.    
 
Kevyemmässä liikenteessä kulkuvälineiden tehkas jakaminen on jo laajemmassa käytössä, viime 
keväänä käyttöön otetut kaupunkipyörät ovat saaneet Turussa jo paljon positiivista julkisuutta 
ja käyttäjiä.  

 
Tulevaisuuden mahdollisuudet 
Autojen tehokas jakaminen synnyttää myös mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan ja 
teknologian kehitykseen, jolla voidaan kompensoida käyttäjien kokemia riskejä autojen 
jakamisessa, ja lisätä jakamisen houkuttelevuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi auton siisteydestä 
ja huollosta huolehtivat palvelut (esimerkiksi http://www.autotalkkari.fi/ ) ja ajosuoritetta ja 
reittejä seuraavat sensorit. Tarpeeksi isossa mittakaavassa toteutetut kokeilut mahdollistaisivat 
kysynnän ja tarjonnan muodostumisen tasapainoon, uusien palveluiden kehittämisen 

http://www.autotalkkari.fi/


vastaamaan käyttäjien tarpeisiin, ja laajentamaan Turussa kehitettyjä konsepteja ja tuotteita 
myös muille kehittyville markkinoille.   
 
Myös uudet kulkuvälineet, kuten sähköpotkulaudat tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia 
esimerkiksi julkisen liikenteen täydentämiseksi ja lyhyiden keskusta-alueen matkojen 
kulkemiseksi. Minne tahansa pysäköitävien sähköpotkulautojen operointiin on noussut jo useita 
yrityksiä, joiden bisnesmalli perustuu käytännössä suurissa erissä tilattuihin halpoihin 
sähköpotkulautoihin (esimerkiksi Xiaomi M365, noin 250€/kpl) ja niiden vuokraamiseen pienellä 
minuuttihinnalla. Ongelmaksi monessa kaupungissa on muodostunut järjestelmän nopea ja 
hallitsematon kasvu, ja yritysten kova kilpailutilanne. Turussa järjestelmä on otettu käyttöön 
kesällä 2019 vahvassa yhteistyössä kaupungin kanssa, mikä auttaa hallitsemaan laitemääriä ja 
niiden sijoittelua. Ongelmaksi kuitenkin jää laitteiden kestävyys ja huollettavuus (tai sen puute) - 
nykyiset sähköpotkumallit ovat suunniteltu enimmäkseen henkilökohtaiseen käyttöön, ja ne 
kuluvat 2-3 kuukauden käytössä vaihtokuntoon. Laitteiden kierrätys, huolto ja kestävyyden 
parantaminen ovat vielä isoja kysymysmerkkejä.   
 
Kokeilun sisältö ja tutkimussuunnitelma 

● Tutustuminen laajemmin nykyisin Suomessa, Euroopassa ja maailmassa käytössä 
oleviin palveluihin, niiden parhaiden puolien ja puutteiden kartoittaminen.  

● Tutustuminen turkulaisiin käyttäjiin ja heidän toiveisiinsa järjestelmän ominaisuuksien 
suhteen.  

● Autojen jakamisen käytön mallintaminen, ja sen perusteella päätellyt oletukset 
järjestelmän toimintaedellytyksistä ja tarpeista. 

● Mallintamisen perusteella arvioiden sopivan pilottikäyttäjäjoukon valinta, ja heidän 
käyttöään tukevien palveluiden lanseeraaminen määrämittaisen pilotin ajaksi (esim. 
6kk), jolloin koko toimintaa seurataan tarkasti, kaikki jaettujen autojen liike tallennetaan 
anonyymisti, ja käyttäjiä haastatellaan säännöllisesti.  

● Kokeilussa saadun datan vertailu malliin, oletusten päivittäminen ja koko kaupungin 
kattavaa autojen jakoa kuvaavan mallin kehittäminen.  

● Kokeilun pohjalta havaittujen tarpeiden ratkaisua tukevien palveluiden ja sensoreiden 
kehittäminen, käyttöliittymän kehittäminen. 

● Autojen jakamisen lanseeraus kaikkien turkulaisten käyttöön 
● Palvelun lanseeraus globaalisti, saatujen parannusten tuominen myös turkulaisten 

käyttöön.    
  



5.2 Kokeilu - Hinnoittelu ja motivaatio 
 
Taustaa 
Hinnoittelulla on merkittävä ohjaava vaikutus palveluiden käytössä. Kun työmatkalaisten osuus 
väestöstä on laskussa [Kappale 3, Turun talouden ja demografian kehittyminen], yhtenä 
mahdollisena ratkaisuna joukkoliikenteen kysyntähuippujen tasaamiseen on kysynnän mukaan 
säätyvä dynaaminen hinnoittelu, joka ohjaisi joustavammalla aikataululla liikkuvia kaupunkilaisia 
matkustamaan ruuhkahuippujen ulkopuolella. Hiljaisemman kysynnän aikana joukkoliikenne 
voitaisiin tarjota merkittävästi edullisempana tai jopa kokonaan ilmaisena. Halvemmasta 
lippuhinnasta huolimatta järjestelmän kokonaiskustannukset jäisivät edullisemmaksi, jos 
pienentyneet kysyntähuiput vähentävät tarvetta ruuhka-aikojen mukaan mitoitettavalle 
kapasiteetille ja infrastruktuuri-investoinneille.  
 
Kaupunkilaisten tarpeisiin vastaava hinnoittelu ja muut vastineet ovat oleellisessa asemassa 
myös muiden kokeilujen toteuttamisessa. Esimerkiksi aiemmassa kappaleessa esitelty 
yksityisautojen tehokas jakaminen voidaan kustantaa isolta osin käyttäjien toimesta, mutta myös 
kaupunki voi lisätä järjestelmän houkuttelevuutta siirtämällä osan syntyneistä säästöistä 
käyttäjien hyödyksi, esimerkiksi tarjoamalla edullisempaa joukkoliikennettä autoaan jakaville 
kaupunkilaisille.  
 
Hinnoittelu ja muut käyttäjiä motivoivat ratkaisut ovat myös merkittävässä roolissa epäsuorien 
hyötyjen synnyttämisessä. Esimerkiksi pyöräilyyn ja kävelyyn kannustava hinnoittelu voi tuoda 
moninkertaiset säästöt muissa julkisen sektorin palveluissa, kuten terveydenhoidossa. 
Tällaisten yhteyksien todistaminen perinteisillä laskentamenetelmillä on ollut erittäin vaikeaa, 
mutta uudentyyppiset simulaatio- ja tekoälymallit pystyvät huomioimaan riittävän laajan joukon 
muuttujia ja kannustamaan organisaatiorajat ylittävään kokonaisedulliseen suunnitteluun. 
 
Nykytilanne 
Uudet liikennemuodot (esim. Uber) ovat soveltaneet kysyntäpohjaista hinnoittelua jo vuosia. 
Kun mukana on myös joustavaa tarjontaa, nousevat hinnat houkuttelevat uusia palveluntarjoajia 
ruuhkaiselle alueelle, ja auttavat suurempaa osaa matkustajia saamaan haluamansa kyydin. 
Silti hinnoittelumalli on saanut osakseen paljon kritiikkiä ja negatiivista huomiota, koska sen 
hyödyt (parempi tarjonta) kohdistuvat kaikkiin käyttäjiin, mutta haitat (yksittäinen korkeampi 
hinta) ovat henkilökohtaisia ja voivat tuntua epäreilulta.  
 
Tulevaisuuden mahdollisuudet 
Turun kaupungin kaltaiselle julkiselle toimijalle hinnoittelun säätäminen alaspäin hiljaisempina 
aikoina saattaisi olla helpommin hyväksyttävä malli, kuin hintojen nostaminen ruuhka-aikoina, 
vaikka ohjausvaikutus molemmissa tapauksissa on saman suuntainen. Kun joustavaa 
hinnoittelua sovelletaan kiinteään kapasiteettiin (esimerkiksi melkein tyhjänä ajavat bussit), 
palvelun toteuttamiskustannukset eivät käytännössä nouse, mutta käyttäjäkokemus voi 
parantua, ja käyttäjää kohden syntyvien päästöjen määrä putoaa merkittävästi käyttäjämäärän 
kasvaessa. Lisäksi joustava hinnoittelu voi lisätä kaikista vähävaraisimpien turkulaisten 
mahdollisuuksia käyttää julkista liikennettä ja vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta.  
 
 
Kuten raportissa todetaan, varsinaiset ruuhkahuiput osuvat melko kapealle ajalle: “Turun 
raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksessa suurin matkustajakuormitus ennustettiin Varissuo-
Raisio raitiotielle, jolla oli ennusteen mukaan vuonna 2029 noin 750 ja vuonna 2050 noin 1000 



matkustajaa suuntaansa iltahuipputunnin aikana. … Aamupäivällä ruuhkahuippu kestää 
lyhyemmän aikaa, mutta toisaalta ruuhkaisimman 15-30 minuutin aikana 
liikennettä on jopa enemmän kuin iltapäivällä.” [Välityskyvyn tarve Turun raitiotie- ja 
superbussireiteillä , 1/2018] .Niinpä kaikki ohjaavat toimet, joilla ruuhka-aikojen liikennettä 
saadaan jaettua pidemmälle ajalle ja ohjattua esimerkiksi muiden joustavien liikennemuotojen 
pariin, vaikuttaisivat merkittävästi kiinteän infrastruktuurikapasiteetin investointeihin, ja 
auttaisivat Turkua mitoittamaan tulevaisuuden joukkoliikennekapasiteetin keskimääräisen 
tarpeen, ei 15 minuutin ruuhkahuippujen mukaan.  
 
Kokeilun sisältö ja tutkimussuunnitelma 

● Vajaakäytössä olevien matkustusaikojen ja ruuhkahuippujen kartoittaminen Fölin 
matkustajatiedoista 

● Sopivien hinnoittelumallien suunnittelu ja simulointi, tavoitteena ruuhkahuipun 
pienentäminen testikäyttöön valitulla linjalla. 

● Kattavan otoksen, esimerkiksi 1000 testikäyttäjän, valinta joustavan hinnoittelun 
Föli-kortille, jonka hinnoittelu perustuu alussa simulaatiomalliin. 

● Käytön seuranta ja hinnoittelun muuttaminen dynaamisesti kokeilun etenemisen 
mukaan. 

  



5.3 Kokeilu - MaaS ja dynaamiset bussilinjat todellisen tarpeen ja 
kulutuksen mukaan 
 
Taustaa 
Nykyiset bussilinjat ovat staattisia, ja perustuvat parhaaseen suunnitteluhetkellä saatavissa 
olleeseen tietoon. Ihmisten matkustustarpeet kuitenkin muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti osana 
kaupunkien kompleksista kehitystä.  
 
Ideaalinen julkisen liikenteen verkosto osaisi ennakoida kaikkien käyttäjiensä tarpeet, ja 
järjestää reittejä jatkuvasti uudelleen minimoidakseen matkustamiseen ja kyydin odottamiseen 
tarvitun ajan. Samalla ideaalinen julkinen liikenne optimoisi myös liikkumiseen käytetyn kaluston 
koon ja vuorovälien tiheyden: ruuhka-aikaan liikkuminen tapahtuisi isolla kalustolla, ja 
harvemmat yhteydet voitaisiin toteuttaa kysynnän mukaan liikkuvilla pienemmillä autoilla kerran 
tunnissa tyhjänä kulkevan bussivuoron sijaan.  
 
Aktiivisten kyytitilausten lisäksi kaupunkilaisten liikkumistottumuksia ja reittejä seuraava 
järjestelmä voisi oppia yksilötason päivittäiset vaihtelut ja toivotut reittivaihtoehdot, jolloin 
liikkeellä olevan kaluston määrää voitaisiin ennakoida paremmin, ja reitit suunnitella jo valmiiksi 
tulevan kysynnän mukaan. Järjestelmä pystyisi myös reagoimaan nopeasti muuttuvaan 
kysyntään, esimerkiksi isojen tapahtumien yleisöryntäykseen tai työvuorojen muutoksiin.  
 
Nykytilanne 
MaaS-palvelut ovat rantautumassa käyttöön pienessä mittakaavassa, esimerkiksi viime vuonna 
Suomessa aktivoituneet Whim ja Kyyti. Käytännössä kaikissa markkinoilla olevissa 
järjestelmissä palvelun piirissä ei ole julkista liikennettä, tai sen osuus kokonaismatkoista on 
häviävän pieni. Pääkaupunkiseudulla toiminut KutsuPlus oli mielenkiintoinen kokeilu julkisesta 
MaaS-palvelusta, ja sen sulkemiseen johtavien tekijöiden analysoimisesta on paljon opittavaa 
uusien kokeilujen suunnittelussa [Jokinen, J.P., Sihvola, T. and Mladenovic, M.N., 2017. Policy 
lessons from the flexible transport service pilot Kutsuplus in the Helsinki Capital Region. 
Transport Policy.]. Arvion mukaan jo 2010 kaikki onnistuneeseen kutsuliikenteeseen tarvittava 
teknologia oli saatavilla, mutta kestävän rahoitusmallin rakentaminen ja palvelun kasvun 
skaalaaminen osoittautuivat vielä odotettua isommiksi ongelmiksi. Kokeilun jatkaminen olisi 
vaatinut mittavia investointeja, ja huonossa taloudellisessa ilmastossa sopivaa julkista tai 
yksityistä rahoittajaa kokeilun jatkamiselle ei löytynyt. Myös iso joukko muita positiivisia ja 
negatiivia muuttujia vaikuttivat Kutsuplus-kokonaisuuteen, ja artikkeli esittelee niitä kattavasti.  
 
Tulevaisuuden mahdollisuudet 
OECD:n alaisen International Transport Forumin tekemässä simulaatiossa pääkaupunkiseudun 
moottoriliikenne pystyttiin korvaamaan 4% automäärällä nykytilanteeseen verrattuna 
käyttämällä dynaamista ja jaettua liikennettä. Parhaissa skenaarioissa liikenteen CO2-päästöt 
vähenisivät 34%, ruuhkaisuus väheni 37% ja suurin osa keskustan parkkipaikoista vapautui 
muuhun käyttöön. [OECD 2017, https://www.itf-oecd.org/shared-mobility-simulations-helsinki]. 
Myös kevyemmissä ratkaisuissa, joissa MaaS-tyyppistä liikennettä simuloitiin ainoastaan 
julkisen liikenteen syöttöliikenteenä, runkolinjojen käyttöä saatiin kasvatettua 15 - 23%. Myös 
lähtötilanteella on iso vaikutus; vastaavalla simulaatiolla Lissabonissa, jossa julkisen liikenteen 
osuus oli merkittävästi Helsinkiä pienempi, vastaavan simulaation päästövähennykseksi saatiin 
jopa 70% [https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf] 
 

https://www.itf-oecd.org/shared-mobility-simulations-helsinki
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf


Hyvä julkisen liikenteen saavutettavuus yhdistettynä muuttuviin asenteisiin näyttäisi myös 
vaikuttavan merkittävästi tulevien sukupolvien innokkuuteen ajaa autoa itse; tärkeintä on päästä 
helposti paikasta toiseen tarpeen mukaan. [“Enää alle kolmannes 18-vuotiaista ajaa ajokortin 
Helsingissä” https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005571995.html] 
 
 
Kokeilun sisältö ja tutkimussuunnitelma 

● Agenttipohjaisen simulaatiomallin kehittäminen huomioiden Turun liikennetilanne ja 
paikallisten käyttäjien preferenssit.  

● Erilaisten liikennemuotojen ja niiden optimaalisten yhdistelmien löytäminen 
ympärivuotiseen käyttöön (vrt. OECD:n simulaatio ainoastaan yhden päivän 
liikenteestä). Hyödynnetään jo olemassa olevia kokeiluja kaupunkipyörien 
ympärivuotisesta käytöstä ja pyöräilyreittien talvikunnossapidosta. Selvitetään erilaisten 
kunnossapitovaihtoehtojen simulointia. 

● Polkupyörien ja muiden kevyiden laitteiden turvallisen pysäköinnin vaikutukset 
liikkumiseen? Selvitetään pysäköinnin merkitystä liikkumisvalintojen motivaatiolle, ja 
optimaalista sijoittelua. 

● Simulaatioiden liittäminen osaksi jatkuvaa liikennemuotojen tasapainottamista, mm. 
kaluston koon ja vuorovälin optimointi päivittäisellä tasolla reittien simuloidun kysynnän 
mukaan. 

● Huomioidaan myös Turulle ominaiset vesireitit. 
● Dynaamisten bussilinjojen kokeilu nykyisen liikenteen rinnalla tarpeeksi isossa 

mittakaavassa 
● Tarkkojen reittien suunnittelu ja ennakointi 

○ Käyttäjien oman raportoinnin ja reittisuunnittelun helpottaminen 
○ Sopivien datalähteiden kartoittaminen reittisuunnittelun ennakoinnin avuksi.  

 
 
  

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005571995.html


5.4 Kokeilu - Kaupunkilaisten liikkumisen muutos ja sen 
tukeminen - miksi turkulaiset liikkuvat? 
 
Taustaa 
Liikenteen mahdollisten toteutustapojen muuttumisen lisäksi myös ihmisten liikkuminen on 
muutoksessa. Nettikaupat korvaavat kivijalkaliikkeitä, ja esimerkiksi kesällä 2018 toimintansa 
Suomessa aloittava Amazon on laajentanut toimintaansa kirjakaupasta lähes kaikille 
tuotealueille, viimeisimpänä myös ruokakaupan jakelun muutokseen.  
 
Isona osana muutoksessa on myös viihteen siirtyminen fyysisestä mediasta digitaaliseksi, ja 
erilaiset streaming-palvelut ovat jo käytännössä korvanneet kokonaan mm. videovuokraamot ja 
fyysisten CD- ja DVD-levyjen ostamisen.  
 
Myös etätyön mahdollisuudet laajenevat teknologian kehittymisen ja asennemuutosten kautta; 
pelkästään videoyhteyksien laadun paraneminen viimeisen 10 vuoden aikana ja 
virtuaalitodellisuuden uudet sovellukset viimeisen kolmen vuoden aikana ovat luoneet täysin 
uusia mahdollisuuksia osallistua keskusteluihin missä päin maailmaa tahansa. Myös esimerkiksi 
etäohjauksen mahdollistavat robotit ovat jo koekäytössä monella teollisella toimijalla 
[esimerkiksi https://www.sarcos.com/products/guardian-gt/ ]  
 
Nykytilanne 
Iso osa julkisessa keskustelussa esiintyvästä oman auton tarpeesta liittyy logistiikkaan, ja 
esimerkiksi ruokakaupassa käynti koko perheen tarpeisiin onkin monen kuluttajan mielestä 
miellyttävämpää omalla autolla kuin julkisella liikenteellä. Ruoan kuljetuspalvelut kuten Foodora 
ja Wolt kilpailevat markkinaosuuksistaan myös Turussa, ja myös perinteiset kaupan toimijat 
ottavat ensimmäisiä askeleitaan ruoan kotiinkuljetuksessa. Myös kaupungin omaan toimintaan 
kuuluu jo rajatulle käyttäjäryhmälle järjestetty ateriapalvelu.  
 
Myös kasvava osa kokouksista ja työtehtävistä hoidetaan videoneuvottelujen kautta, jolloin 
matkustamisen tarve vähentyy entisestään, ja turkulaisten työssäkäyntialue laajenee globaalisti.  

 
Tulevaisuuden mahdollisuudet 
Nykyinen kehitys tulee kiihtymään entisestään, ja johtamaan fyysisten kauppapaikkojen 
muutoksiin myös Suomessa. Esimerkiksi tuore Credit Suissen raportti ennustaa yli 20% 
amerikkalaisista ostoskeskuksista päätyvän konkurssiin seuraavan viiden vuoden aikana 
kysynnän siirtyessä nettikauppaan. Vastaava trendi vaikuttaa myös pieniin erikoisliikkeisiin, 
joiden on vielä vaikeampi kilpailla hinnoittelussa ja logistiikassa Amazonin kaltaisten globaalien 
toimijoiden kanssa. 
 
Isona haasteena nettikaupan kilpailussa on pienten toimijoiden tehokkaan logistiikan puute ja 
siitä johtuvat korkeammat hinnat. Kun kiinalaisesta verkkokaupasta on mahdollista tilata 
esimerkiksi nappilajitelma 0,11 eurolla kotiin kuljetettuna ilman erillisiä postikuluja 
[https://www.aliexpress.com/item/Quality-plastic-resin-press-stud-snaps-invisible-sewing-
accessories-15mm/32707402097.html], turkulaiselle nappikaupalle tulee todennäköisesti 
enemmän kuluja pelkän tuotteen varastoinnista, puhumattakaan hankintakuluista tai 
toimituksesta Postin nykyisten palveluiden kautta. Myös varasto- ja logistiikkaratkaisujen korkea 
kynnys perinteiseen toimintamalliin verrattuna. Vaikka kaupan toimintaa ei perinteisesti 
nähdäkään osana kaupungin järjestämää julkista liikennettä, paikallisten yritysten kanssa 
järjestetty kokeilu keskitetystä logistiikasta, verkkokaupasta varastonhallinta voisi olla merkittävä 

https://www.sarcos.com/products/guardian-gt/
https://www.aliexpress.com/item/Quality-plastic-resin-press-stud-snaps-invisible-sewing-accessories-15mm/32707402097.html
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vaikutus turkulaisten liikkumiseen, ja samalle iso etu Turulle ja turkulaisille yrityksille 
kansainvälisten verkkokauppojen puristuksessa.   
 

 
Kuva 9 - Verkkokaupan kehittyminen suhteessa ostoskeskuksiin USA:ssa [Credit Suisse, 2017] 
 
 
Kokeilun sisältö ja tutkimussuunnitelma 

● Kartoitetaan tarkemmin Turun alueella käynnissä olevat “luonnolliset kokeilut” ja muut 
mahdollisuudet, esimerkiksi isojen kauppaketjujen ja yritysten ruoan jakelu ja niiden 
käyttäjät. 

○ Historiallisen kehityksen kartoittaminen ja tulevien trendien ennakointi kansallisen 
ja kansainvälisten vertailujen perusteella.  

● Kartoitetaan isojen turkulaisten yritysten nykyiset etätyömahdollisuudet ja tulevaisuuden 
kehitys teknologian ja käytäntöjen myötä. 

○ Kehitetään ennustemalli nykytilanteen perusteella 
○ Kehitetään kokeilu positiivisten käytäntöjen vahvistamiseksi 

● Kartoitetaan turkulaisten yritysten toteutukset, halukkuus ja kyvykkyys tehokkaaseen 
verkkokauppaan. 

○ Kehitetään ennustemalli paikallisesta kehityksestä suhteessa kansainvälisen 
verkkokaupan kehittymiseen. 

○ Kehitetään kokeilu paikallisen logistiikan toteuttamiseksi osana dynaamista 
joukkoliikennettä. 

  



5.5 Kokeilu - Autonominen liikenne 
 
Taustaa 
Autonominen ja semi-autonominen liikenne, eli itsestään ajavat autot ovat jo liikennekäytössä 
Suomessa. Esimerkkejä löytyy mm. robottibussien kokeilureiteistä (http://sohjoa.fi/) aina 
Suomen ainutlaatuisten liikenneolojen hyödyntämiseen kansainvälisessä testauksessa niin 
maalla (https://www.liikennevirasto.fi/web/en/e8-aurora) kuin merelläkin 
(https://www.oneseaecosystem.net/). Näiden lisäksi esimerkiksi Teslan Autopilot-järjestelmällä 
varustettuja autoja on jo rekisteröity Suomeen 677 kappaletta [huhtikuu 2018], ja vastaavia 
avustavia “puoliälykkäitä” ratkaisuja on jo markkinoilla tai tulossa lähiaikoina lähes kaikilla 
valmistajilla.   
 
Älyliikenteen kokeiluympäristöjen lisäksi myös autonomian taustalla olevien algoritmien 
kehittäminen ja uudenlaiset tavat ymmärtää auton ympärillä tapahtuvia asioita turvallisemmin 
ja tehokkaammin ovat oleellisia kynnyskysymyksiä ennen kuin olemme valmiit siirtymään täysin 
autonomiseen liikenteeseen.  
 
Turun yliopisto on tekemässä merkittäviä panostuksia tekoälyn tutkimukseen monesta 
näkökulmasta (http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/turun-yliopisto-panostaa-
tekoalyyn-ja-teknologiaan-rekrytoimalla-11-professoria.aspx ), ja meillä matematiikan 
laitoksella on työn alla uudenlainen lähestymistapa informaation tulkintaan ja tapaan jonka 
ansiosta mm. autonomiset autot voivat hahmottaa ympäröivää maailmaa entistä tarkemmin.     
 
Nykytilanne 
Monet kansainväliset autovalmistajat ja yritykset kehittävät omia autonomisen liikenteen 
ratkaisujaan. Esimerkiksi Tesla kerää dataa kaikista myymistään autoista normaalissa 
liikennekäytössä, kun taas esimerkiksi Waze (Google) ja Uber ovat kehittäneet omia 
testiautojaan suljetuilla radoilla ja rajatuissa testiympäristöissä.  
 
Tähän mennessä eri valmistajien ratkaisut toimivat lähinnä tarkkaan määritellyissä 
ympäristöissä, esimerkiksi viime kuukauden uutisista: Tesla seuraa kaistaviivoja vaikka 
betoniesteeseen [https://techcrunch.com/2018/03/27/what-tesla-knows-about-the-fatal-model-x-
crash/ ] ja Uberin testiauto ei havainnut tietä merkitsemättömässä kohdassa ylittänyttä kävelijää 
[https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/20/us/self-driving-uber-pedestrian-killed.html ]. 
Vaikka uuden teknologian ongelmat saavatkin paljon julkisuutta, samaan aikaan kehitteillä 
olevakin teknologia vähentää kuitenkin jo todellisia liikennevahinkoja merkittävästi. Esimerkiksi 
Yhdysvaltojen liikenneministeriön selvityksen mukaan pelkästään yksi Teslan ohjelmistopäivitys 
(“autosteer”) vähensi onnettomuuksien määrää ko. automallilla 40%.    
 

http://sohjoa.fi/
https://www.liikennevirasto.fi/web/en/e8-aurora
https://www.oneseaecosystem.net/
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/turun-yliopisto-panostaa-tekoalyyn-ja-teknologiaan-rekrytoimalla-11-professoria.aspx
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/turun-yliopisto-panostaa-tekoalyyn-ja-teknologiaan-rekrytoimalla-11-professoria.aspx
https://techcrunch.com/2018/03/27/what-tesla-knows-about-the-fatal-model-x-crash/
https://techcrunch.com/2018/03/27/what-tesla-knows-about-the-fatal-model-x-crash/
https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/20/us/self-driving-uber-pedestrian-killed.html


 
Kuva 10 - USA:n valtiollisen NHTSA:n raportti Teslan Autopilot-järjestelmän toiminnasta, 
Autosteer-ominaisuuden vaikutus [https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2016/INCLA-PE16007-
7876.PDF] 
 
 
 
Tulevaisuuden mahdollisuudet 
 

 
Kuva 11 - Center for Automotive Research - tutkimuskeskuksen tiekartta toteutuneesta ja 
kehitteillä olevista autonomisen liikenteen teknologioista [https://www.cargroup.org/roadmap-for-
automotive-technology-advancement/] 
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“Simulointitutkimusten perusteella kaupunkiliikenteen kapasiteetti voisi autonomisessa 
liikenteessä kaksinkertaistua ja moottoriteillä kasvaa 1,7–2-kertaiseksi.” [Tulevaisuuden 
liikennemallit ja -ennusteet, LVM, 2016].  
 
Yhdistettynä esimerkiksi automaattiseen parkkeeraukseen ja/tai autojen tehokkaampaan 
jakamiseen, autonomisen liikenteen kehittyminen tulee muuttamaan yksityisautoilun rakennetta 
ja mahdollisuuksia merkittävästi jo lähitulevaisuudessa. Samat tekniset harppaukset tulevat 
myös julkisen liikenteen käyttöön, jolloin operointikulut pienenevät merkittävästi ja esimerkiksi 
ruuhka-aikojen vuoroväliä voidaan pienentää. Tässä kehityksessä julkisen liikenteen kalustolla 
on merkittävä rooli, ja esimerkiksi superbussikaluston lyhyempi käyttöikä ja joustavampi 
rakenne mahdollistaa uusien mahdollisuuksien kokeilun ja joustavan käyttöönoton ilman 
merkittäviä vanhentuneen teknologian romutuskustannuksia.  
 
Kokeilun sisältö ja tutkimussuunnitelma 

● Meneillä olevien ja suunniteltujen kokeilujen tarkempi kartoittaminen 
● Puoliautomaattisen julkisen liikenteen mahdollisuuksien kartoittaminen osana nykyistä 

liikennejärjestelmää 
○ Simulointi 
○ Kokeilu 

● Superbussien autonomisen toteutuksen mahdollisuuksien kartoittaminen 
○ Osa superbusseista voisi olla itsestään ajavia alusta lähtien? 

● Dedikoidut kaistat & liikenne-etuudet helpottaisivat tekniikkaa 
● Helpottaisi dynaamista liikennöintiä ruuhka-aikojen ulkopuolella 

  



5.6 Kokeilu - Liikenteen uudet käyttövoimateknologiat 
 
Taustaa 
Autoliikenteen käyttövoimana yli 100 vuotta hallinneet öljyn jalosteet ovat jakamassa 
suosiotaan uusien, kilpailevien käyttövoimateknologioiden kanssa. Uusilla vaihtoehdoilla on 
merkittäviä etuja etenkin kaupunkiliikenteessä paikallisten päästöjen vähentymisen ja 
paremman hyötysuhteen myötä. Biopolttoaineiden merkittävinä etuina taas ovat olemassa 
oleva laaja jakeluverkosto ja parempi yhteensopivuus nykyisen autokannan kanssa. Paikallisten 
päästöjen ongelma ei näillä vaihtoehdoilla kuitenkaan täysin ratkea, vaikka jotkut 
biopolttoaineista saadaankin toteutettua hiilineutraalisti uusiutuvilla energianlähteillä. Myös 
sähköautoissa paikallisia päästöjä syntyy mm. renkaiden irrottamasta katupölystä. 
 
Täyssähköautot ja polttoaine-sähkö -hybridit ovat yleistyneet Suomessa melko hitaasti valtion 
kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta, mutta kasvu on viime vuosina kiihtynyt - 
Maaliskuussa 2018 ensirekisteröitiin enemmän täyssähköautoja kuin koskaan aiemmin [Trafi: 
https://www.epressi.com/tiedotteet/logistiikka-ja-liikenne/tayssahkokayttoisten-
henkiloautojen-ensirekisterointien-maarassa-selkeaa-kasvua.html?block=5&customer=117] . 
Yhtenä merkittävänä tekijänä uusien vaihtoehtojen tukemisessa on infrastruktuurin 
kehittyminen, etenkin latauspaikkojen määrän ja saavutettavuuden osalta. Merkittävästi 
kehityspotentiaalia olisi myös esimerkiksi hitaampien (ja halvempien) latausratkaisujen ja 
liityntäpysäköinnin yhdistämiseen.  
 
Nykytilanne 
Polttomoottoriautot ovat yksi suurimmista yksittäisistä kaupunkien ilmanlaatua huonontavista 
tekijöistä lisääntyneiden typpioksidi, CO2- ja pienhiukkaspäästöjen myötä.  Monet 
eurooppalaiset kaupungit ovat jo asettaneet rajoituksia eniten saastuttaville 
polttomoottoriautoille, esimerkiksi Stuttgartin tuore päätös kieltää vanhemmat dieselautot 
keskustan alueeltaan 
[http://www.ts.fi/uutiset/talous/3858203/Saksalaiselta+tuomioistuimelta+vihreaa+valoa+diese
lautojen+kayton+rajoituksille]. Arvellaan, että vastaavat rajoitukset tulevat lisääntymään 
kansainvälisesti, ja myös EU-tason suosituksia pidetään mahdollisina.  
 
Tulevaisuuden mahdollisuudet 
Turussa meneillään olevan pienen sähköbussikokeilun rinnalla kannattaa huomioida myös 
isompien valmistajien tulo markkinoille, ja sitä myötä nopeasti kehittyvä teknologia ja 
markkinoille tulevat vaihtoehdot. Samalla kasvava globaali kysyntä luo kuitenkin myös isoja 
markkinoita Suomessa kehitetyille ratkaisuille mm. talviliikenteessä hyvin toimiville 
latausratkaisuille. Ennakkoluulottomat kokeilut yhdessä paikallisten valmistajien ja 
kansainvälisten toimijoiden kanssa nopeuttavat uusien ratkaisujen käyttöönottoa Turussa. 
Uudessa teknologiassa on aina riskejä, mm. toimintavarmuus voi olla aluksi hiukan perinteisiä 
ratkaisuja alempi. Nämä riskit kannattaa huomioida jo suunnittelu- ja sopimusvaiheessa.  
 
“The numbers are staggering. China had about 99 percent of the 385,000 electric buses on the 
roads worldwide in 2017, accounting for 17 percent of the country’s entire fleet. Every five 
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weeks, Chinese cities add 9,500 of the zero-emissions transporters—the equivalent of London’s 
entire working fleet” [Bloomberg New Energy Finance, 4/2018] 
 

 
Kuva 12 - sähköisen voimalinjan korvaama fossiilinen polttoaine globaalisti  vuosina 2011 - 
2018. Suurin vaikutus on ollut dieselbussien korvaamisessa sähköbusseilla. 
 
Vaikka sähköisten bussien kappalemäärä on vielä henkilöautoja pienempi, niiden säästämä 
polttoaine on suuremman kulutuksen ja jatkuvan käytön ansiosta jo globaalissa mittakaavassa 
merkittävästi suurempi. [Bloomberg]  
 
Sähköautojen latauspisteiden iso kynnyskysymys on sähkön saatavuudessa ja infrastruktuurin 
rakentamisessa. Sähköisten bussien pysäkit tarjoaisivat loistavan tilanteen kokeilla 
latausjärjestelyä, joka yhdistäisi bussien nopean hetkellisen latauksen sähköisten 
henkilöautojen hitaaseen & joustavaan lataukseen ja liityntäpysäköintiin. Esimerkiksi nykyisten 
sähköbussien noin 400kW latausvirta mahdollistaisi vuorottaisen Type 2 -standardin mukaisen 
nopean latauksen (22kW) noin 18 liityntäpysäköidylle sähköautolle.  
  
Kokeilun sisältö ja tutkimussuunnitelma 

● Uusien käyttövoimateknologioiden käyttöönoton kannusteiden simulointi 
○ Kansalliset tuet ja kannustimet 
○ Kaupunkitasolla toteutettujen tukien ja infrastruktuurin kehityksen mahdolliset 

vaikutukset 
● Kieltojen ja rajoitteiden vaikutusten simulointi - esimerkiksi dieselautojen 

päästörajoitukset keskustassa 
○ Vaikutukset liikenteeseen, päästöihin ja keskustan elinvoimaisuuteen.  



5.7 Kokeilu - Pysäköinnin tehostaminen 
Taustaa 
Pysäköintipaikkojen saavutettavuus ja kustannukset ohjaavat autoliikennettä, ja pahimmillaan 
merkittävä osa liikenteestä on sopivaa pysäköintipaikkaa etsiviä autoja [lähde].  
 
Nykytilanne 
Isot rakennustyömaat heikentävät parkkipaikkojen saavutettavuutta ja monet tutut 
paikoitusalueet voivat jäädä saavuttamattomiin. Myös esimerkiksi runsasluminen talvi tai kesän 
tapahtumat voivat vähentää parkkipaikkojen määrää.   
 
Myös asukaspysäköinti ja uusien asuntojen kaavoitus ovat pysäköinnin kannalta oleellisia 
kysymyksiä, ja etenkin kantakaupungin alueella sekä asukkaat että alueella vierailevat 
kilpailevat loppujen lopuksi samasta tilasta. Helsinki on juuri päättänyt ison mittakaavan 
kokeilusta valittujen uusien asuinalueiden yhteydessä, jossa pysäköinnin normeja lievennetään, 
ja pysäköinnin hinnoittelua viedään markkinaehtoisempaan suuntaan 
[https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005980494.html].   
 
Tulevaisuuden mahdollisuudet 
Digitalisaatio, sensoriteknologia ja tarkempi tieto ihmisten liikkeistä mahdollistaa uuden tyyppisiä 
keinoja ohjata ja optimoida pysäköintiä. Vapaiden parkkipaikkojen löytämisen helpottaminen on 
tietysti jo itsessään houkutteleva mahdollisuus, mutta sen lisäksi myös pysäköinnin kokemus voi 
parantua merkittävästi. Moni autoilija tuntuu tavoittelevan “autolla etuovelle” -kokemusta, joka 
muuttunee itsestäänselvyydeksi itsestään ajavien (ja parkkeeraavien) autojen myötä. Vastaavaa  
kokemusta voisi jäljitellä jo nyt erilaisten palvelukonseptien kautta, tosin kokonaiskustannukset 
ja erilaiset vastuukysymykset täytyy huomioida tarkasti.   
 
Myös vaihtoehtoiset käyttövoimateknologiat, etenkin sähköautojen lisääntyminen, tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia parkkipaikoille. Etenkin pitkäaikaisempaan pysäköintiin tarkoitetut parkkipaikat 
on helppo muuttaa kohtuullisilla kustannuksilla ja monin paikoin olemassa olevan 
infrastruktuurin avulla tukemaan sähköautojen latausta. Suomalainen autoilija ajaa keskimäärin 
52 kilometriä vuorokaudessa [Tilastokeskus], ja siihen tarvittava noin 10kWh:n kulutus latautuu 
helposti työpäivän aikana tavallisesta pistorasiasta. (16 ampeerin tavallisella schuko-
pistokkeella alle 3 tunnissa). 
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5.8 Kokeilu - Digitaalinen luottamus 
Taustaa 
Historiallisesti ihmisten välinen luottamus on perustunut joko vahvoihin henkilöiden välisiin 
yhteyksiin, tai vahvoihin instituutioihin, kuten kirkkoon tai valtioon, jotka ovat toimineet 
luottamuksen välittäjinä.  
 
Nykytilanne 
Kaupungit ovat edelleen yksi keskeinen osa kaupunkilaisten ja maailman välisessä 
luottamuksen ketjussa, mutta niiden käytössä olevat työkalut ja mahdollisuudet reagoida 
nopeasti muuttuvaan maailmaan ovat rajallisia. Samaan aikaan teknologian kehittyminen on 
luonut uusia mahdollisuuksia seurata ja välittää luotettavuuden osoituksia digitaalisesti. 
Esimerkkejä tästä voivat olla esimerkiksi samaan digitaaliseen yhteisöön, kuten Facebook-
ryhmään kuuluminen, tai virtuaalivaluutat, kuten Bitcoin, jonka arvo perustuu sen taustalta 
löytyvän hajautetun kirjanpidon, lohkoketjut, luotettavuuteen.  
 
Yhdistämällä näitä luottamuksen eri ulottuvuuksia, voidaan luoda uudenlaisia rakenteita, joissa 
ihmisten digitaalinen jalanjälki, ystävyyssuhteet, harrastukset ja työ yhdessä kaupungin 
hallinnoiman ja vahvasti suojatun julkisen tiedon kanssa tukevat toisiaan lohkoketjupohjaisessa 
järjestelmässä.  
 
Tulevaisuuden mahdollisuudet 
Onnistuessaan vahva digitaalinen luottamus voisi auttaa esimerkiksi vanhempia seuraamaan 
koulukyyditysten luotettavuutta ja turvallisuutta, tai järjestämään kimppakyytejä varmasti 
luotettujen ja turvallisten ihmisten kanssa, joita eivät välttämättä ole koskaan tavanneet. 
Samalla järjestelmän vahva suojaus takaisi osallistujien yksityisyyden, kun luottamuksen 
todentamiseksi ei tarvitse paljastaa kaikkia sen laskemiseen käytettyjä taustatietoja.  
 

  



6. Kokeilujen pohjustaminen 

6.1 Data ja simulaatiot 
Kuten kokeilujen alustuksessa mainittiin, tämän raportin tavoitteena on hahmotella uuden 
tyyppisten liikkumisen ratkaisujen sopimista Turkuun pienimuotoisten ja kustannustehokkaiden 
ratkaisujen kautta. Vaikka kokeilut on selkeyden vuoksi esitetty yksittäisinä työkokonaisuuksina, 
todellisuudessa kyse olisi iteratiivisesta prosessista, jossa myös samanaikaisesti käynnissä 
olevat kokeilut tältä listalta ja muista kaupungin yksiköistä tukisivat toisiaan 
 
Tämän raportin jälkeen seuraavana työvaiheena, ennen kokeilujen mittavampaa toteutusta, 
tarvitaan laaja katsaus niitä tukeviin datalähteisiin ja simulaatiomalleihin. Yhdistämällä dataa ja 
simulaatioita voidaan saada tarkkojakin arvioita mihin suuntaan kokeilut voisivat kehittyä, ja 
miten toimintamalleja tulisi muuttaa parhaiden kokeilutulosten saamiseksi. Tämä auttaa 
varmistamaan, että kokeilujen resurssit käytettäisiin tehokkaasti juuri uuden tiedon luomiseen, 
eikä olemassa olevaa dataa toistavien mittausten uusimiseen.  
 
Historiallisen datan ja uusien mallien pohjalle rakennettujen simulaatioiden kautta saadaan 
paremmin hahmotettua nykyisissä datalähteissä olevia päällekkäisyyksiä, jotka voivat paljastaa 
uusia oivalluksia, sekä tarkentaa katvealueiden rajoja uusien keruumenetelmien suunnitteluun.  
 
Kokeilujen yhteydessä syntynyt data tulisi myös kerätä mahdollisimman tehokkaasti uudelleen 
käytettäväksi, jolloin se mahdollistaisi myös muita kokeiluja ja analyysejä, ja parhaimmillaan 
vahvistaa uuden datan ja uusien kokeilujen positiivista kierrettä. 
 
Liikennejärjestelmän data ja sen kehitysmahdollisuudet voidaan hahmottaa myös eri tasoilla 
infrastruktuurista palveluihin, kuten Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018–2022 -
raportissa on tehty. Kuva 13 esittää, miten liikennejärjestelmien eri kerrokset rakentuvat, ja 
tukevat toisiaan – esimerkiksi toimiva MaaS-palvelu vaatii tuekseen järjestelmiä liikkumisen 
perusinfrastruktuurista lähtien.  
 
Kuva ei kuitenkaan kerro koko totuttaa, sillä etenkin kehittyneemmillä palveluilla on mahdollista 
yrittää pureutua myös alempien infrastruktuurikerrosten tehottomuuteen tavoilla, jotka ovat 
mahdollisia ainoastaan uusien teknologioiden ja datan kautta. Esimerkkeinä kokeiluista 
sähköautojen yleistyminen vähentää huoltoasema-infrastruktuurin tarvetta, ja autojen tehokas 
jakaminen ja automaatio vaikuttavat niin parkkipaikkojen käyttöön kuin julkisen liikenteen 
toimintaan raskaiden investointien kannattavuuteen. Myös julkisen vallan ohjauksen 
mahdollisuudet ovat erilaisia liikennejärjestelmän eri tasoilla. Tämä raportti on ainoastaan 
pintaraapaisu näistä liikennejärjestelmän kompleksisista vuorovaikutuksista, ja sisällysluettelo 
muuttujista jotka vähintään tulisi ottaa huomioon liikkumisen tulevaisuuden mahdollisuuksien 
suunnittelussa – tarkemman kuvan saaminen edellyttää merkittävää panostusta eri muuttujien 
simulointiin ja datan keräämiseen laajassa yhteistyössä.   
 



 

 
Kuva 13: Liikennejärjestelmän eri tasot [Lähde: Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018–
2022] 
 
 

6.2 Skenaariot 
Skenaariot ovat yksi tapa hahmottaa kokeiluita osana isompaa kokonnaisuutta, ja globaalien 
muuttujien vaikutusta kansalliseen toimintaympäristöön. Alla olevat skenaariot on kirjoitettu 
tarkoituksella kärjistäen, ja korostamaan raportissa esiin nostettuja muutostrendejä ja niiden 
mahdollisia vaikutuksia. 
 
Business as usual 
Liikkumisen muutostarvetta ei haluta myöntää, ja nykytilannetta jatketaan niin pitkään kuin 
mahdollista. Ruotsi ja Norja sähköistävät autokantaansa vauhdilla, ja vanhat polttomoottoriautot 
dumpataan Suomeen polkuhinnalla. Keväällä 2019 rikottiin jälleen ennätyksiä sekä käytettyjen 
autojen maahantuonnissa [“Käytettyjen autojen yksittäistuonti ponkaisi rakettina uuteen 
ennätykseen – Ruotsi uusi suosikkisuunta”, https://yle.fi/uutiset/3-10683263], että Norjan 
sähköautojen myynnissä [“Electric Cars Hit Record In Norway, Making Up Nearly 60 Percent Of 
Sales In March”, https://www.npr.org/2019/04/02/709131281/]. Hallituksen ehdotus 
ruuhkamaksujen mahdollistamisesta kaupunkien keskusta-alueilla kaatuu poliittiseen 
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vastustukseen, Turku ei toteuta erillisiä rajoituksia, ja autoilu Turun keskustassa jatkaa 
kasvuaan. Ruuhka-aikoina liikenteen määrä ja sopivien parkkipaikkojen puute puurouttavat 
liikennettä, vaikka osa kaupunkilaisista siirtyy käyttämään polkupyörää huomattuaan sen 
nopeammaksi vaihtoehdoksi [“Data From Millions Of Smartphone Journeys Proves Cyclists 
Faster In Cities Than Cars And Motorbikes”, 
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2018/11/07/data-from-millions-of-smartphone-journeys-
proves-cyclists-faster-in-cities-than-cars-and-motorbikes/ ]. 
 

TEKNO 
Valtioneuvoston liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän raporttiin “Hiiletön liikenne 2045 – polkuja 
päästöttömään tulevaisuuteen” [http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161029] 
perustuvassa TEKNO-skenaariossa korostuvat kolmen tässäkin raportissa korostetun kokeilun 
teema-alueet liikenteen sähköistymisestä ja käyttövoiman aiheuttamien päästöjen 
vähentymisestä. 
 

● Liikenteen uudet käyttövoimateknologiat 
● Autonominen liikenne 
● Digitaalinen luottamus 

 
“TEKNO-skenaarion toteutuessa Suomi näyttää pääosin samankaltaiselta kuin nykyisin lukuun 
ottamatta liikenteen merkittävää sähköistymistä ja kaasuautojen esiinmarssia. Ihmiset liikkuvat 
edelleen paikasta toiseen pääosin omilla henkilöautoillaan ja tavaroista suuri osa kuljetetaan 
rekoilla ja muilla autoilla. Kasvava tieliikenne aiheuttaa ruuhkia ja muuta tilanahtautta 
enenevässä määrin etenkin kaupunkiseuduilla. 
 
TEKNO-Suomessa autot ja muut liikennevälineet ovat hyvin erilaisia kuin nyky-Suomessa, sillä 
autokannan uusiutumista on vauhditettu tukemalla voimakkaasti uusien päästöttömien autojen 
hankintaa. Tavanomaiset bensiini- ja dieselautot ovat lähes täysin kadonneet liikenteestä. Tilalle 
ovat tulleet erilaiset sähkö, vety- ja kaasuautot. Täyssähköautot ovat henkilöautokannassa 
kokonaan syrjäyttäneet ladattavat hybridit vuoden 2030 tienoilla. Uudet bensiini- ja 
dieselhenkilöautot ovat hävinneet autokaupoista samoihin aikoihin. Raskaassa kalustossa 
näkyy monenlaisia sähköautoja (vety- ja johdinautot mukaan lukien), mutta myös perinteisiä 
polttomoottoriautoja, joiden käyttövoimana on uusiutuva diesel, biokaasu tai jokin muu 
uusiutuva polttoaine. Lähimerenkulussa ja sisävesiliikenteessä sähkökäyttöisten alusten määrä 
on lisääntynyt merkittävästi. 
 
TEKNO-Suomessa on jo vuonna 2030 liikenteessä yli 900 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa ja 
noin 140 000 kaasukäyttöistä henkilöautoa. Vuonna 2045 sähkökäyttöisiä 
henkilöautoja on jo 2,6 miljoonaa kappaletta ja kaasuautoja noin 215 000 kappaletta.” 
[http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161029, s24] 
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PALVELU  
 
Valtioneuvoston liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän raporttiin “Hiiletön liikenne 2045 – polkuja 
päästöttömään tulevaisuuteen” [http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161029] 
perustuvassa PAVELU-skenaariossa korostuvat viiden tässäkin raportissa korostetun kokeilun 
teema-alueet henkilöautojen omistuksen korvaamisesta liikkumispalveluilla ja tehokkaammalla 
resurrsien käytöllä. 
 

● MaaS ja dynaamiset bussilinjat todellisen tarpeen ja kulutuksen mukaan 
● Kulkuvälineiden tehokas jakaminen  
● Pysäköinnin tehostaminen 
● Hinnoittelu ja motivaatio 
● Kaupunkilaisten liikkumisen muutos ja sen tukeminen  

 
“Suomessa on siirrytty palveluihin perustuvaan, kestävien liikkumismuotojen 
liikennejärjestelmään. Erilaisten liikkumispalveluiden käyttö ja yhdistely on yksityisautoilua 
edullisempaa ja vaivattomampaa ja yksityisautoilun määrä on vähentynyt radikaalisti. Yleinen 
asenneilmasto on muuttunut kestäviä liikkumismuotoja suosivaksi, kun ilmastonmuutoksen 
haittavaikutukset sekä yksilöihin että yhteiskuntaan kokonaisuutena on tiedostettu vahvemmin. 
Erilaiset MaaS-palvelut (Mobility-as-a-Service) ovat yleinen liikkumisen muoto. Ihmiset käyttävät 
palveluja, joissa koko matkan suunnittelu on tehty asiakkaan puolesta ja laajasta 
liikkumispalvelujen tarjoomasta voi valita itselleen sopivia vaihtoehtoja vaivattomasti. Laaja 
palveluvalikoima ei ole tarkoittanut liikkumisen monimutkaistumista, sillä palveluja tarjotaan 
personoituina ja pitkälle automatisoituneina. 
 
Liikenteen automaation lisääntyminen on edelleen tehostanut ja parantanut kestävien 
liikkumispalvelujen saatavuutta etenkin 2040-luvulta lähtien. Aluksi vaikeiltakin tuntuneita 
yksityisautoilua vähentäneitä ratkaisuja on jouduttu ottamaan käyttöön, mutta samanaikaisesti 
on aktiivisesti parannettu vaihtoehtoisten palvelujen (ml. joukkoliikenteen) tarjontaa ja kestävän 
liikkumisen edellytyksiä. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä on mahdollistettu tehokkaammat 
ja paremmin palvelevat joukkoliikennepalvelut, jotka on myös osin automatisoitu. Myös 
liikenteen hinnoittelulla on saatu lisättyä joukkoliikenteen, jaettujen kyytien, muiden 
liikkumispalvelujen sekä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta suhteessa henkilöautoon, mikä 
on vähentänyt merkittävästi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Suurimpien kaupunkiseutujen 
väestö on kasvanut, mikä on lisännyt liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa etenkin 
kaupunkiseuduilla. Maaseudun väestö on edelleen vähentynyt. Jaetun liikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn lisääntyminen sekä yksityisautoilulle varatun tilan vähentäminen on tuonut 
kaupunkitilan enenevässä määrin kaupunkilaisten aktiiviseen käyttöön ja kaupunkien viihtyisyys 
on parantunut. Muun muassa pysäköintialueita on muutettu asuin-, palvelu- ja 
työpaikkakäyttöön. Kaupunkirakennetta on tiivistetty ja asunnot, palvelut ja työpaikat sijaitsevat 
lähellä toisiaan. Suurten kaupunkiseutujen välillä kuljetaan pääosin jaetussa liikenteessä, kuten 
junilla tai linja-autoilla. 
Asuminen on entisestään keskittynyt kaupunkiseuduille, mikä on osaltaan mahdollistanut 
siirtymisen yksityisautoilusta kestävämpiin kulkutapoihin. Harvaan asutuilla alueilla omalla 
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autolla liikkuminen on edelleen merkittävässä roolissa, mutta jaettujen kyytien nykyistä parempi 
saatavuus ja vaivattomuus on vähentänyt yksityisautoilua koko maassa. Kaupunkiseuduilla 
liikennejärjestelmän tehostuminen on vähentänyt päästöjä erityisesti joukkoliikenteen, kyytien 
jakamisen sekä pyöräilyn ja kävelyn kasvun myötä. On myös syntynyt runsaasti uutta, 
päästöttömän liikkumisen palveluihin perustuvaa liiketoimintaa. Yritysten rooli kestävien 
kulkutapojen suosion kasvulle työmatkoilla on ollut keskeinen. Yritykset ovat lisäksi mm. 
kohdentaneet pysäköintipaikkojen rakentamatta jättämisestä vapautunutta rahoitusta 
työntekijöiden jaettujen liikkumispalveluiden ja pyöräilyn tukemiseen. Kaupunkiseutujen välillä 
henkilöliikenteen päästöjen vähentämiseen on päästy erityisesti siirtymällä vähäpäästöisempiin 
kulkumuotoihin (mm. joukkoliikenne, jaetut kyydit), vähentämällä liikkumistarvetta lisäämällä 
etämahdollisuuksia ja alentamalla moottoriteiden ylimpiä nopeuksia.  
 
Tavaraliikenteessä ja logistiikassa on saatu vähennettyä päästöjä tonnikilometriä kohden 
erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä ja tieliikenteen energiatehokkuustoimilla; tehostamalla 
logistisia ketjuja, kasvattamalla yksittäisten kuljetusten mittoja ja massoja (HCT-kuljetukset), 
lisäämällä letka-ajoa sekä käyttämällä kuljetuskapasiteettia tehokkaammin. Rautateiden 
infrastruktuurin kehittäminen ja kilpailun myötä parantuneet rautateiden liikennepalvelut ovat 
siirtäneet osaltaan kuljetuksia tieverkolta rataverkolle. Lisäksi rautatie- ja vesiliikenteen 
kuljetuksien osuutta on kasvatettu jonkin verran mm. muuttamalla kuljetusten verotuskäytäntöjä 
siten, että ne palkitsevat kestävistä logistiikkaratkaisuista. Kaupunkiseuduilla 
päästövähennyksiä on saavutettu myös kehittämällä jakelulogistiikan ratkaisuja mm. 
hyödyntämällä kevytajoneuvoja ja automaatiota. 
 
Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta parantavat toimet ovat vähentäneet liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä noin puolella. Pelkillä energiatehokkuustoimilla ei ole kuitenkaan 
saatu poistettua kaikkia liikenteen päästöjä. Sen vuoksi tie-, vesi- ja lentoliikenteessä on tuettu 
siirtymää fossiilisista polttoaineista biopolttoaineiden käyttöön. “ 
[http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161029, s34-s35] 
 

6.3 Tarkempi projektisuunnittelu 
Tämä raportti on tarkoitettu näyttämään suuntaa mahdollisille kokeiluille, joiden avulla 
kokonaisvaltaista tulevaisuuden liikkumista on helpompi hahmottaa käytännön esimerkkien 
kautta. Kokeiluaihioiden suunta on hahmoteltu ensisijaisesti tukemaan teknologian ja väestön 
kehitystä ennustavaa datan kuratointia ja keruuta, sekä siihen pohjautuvien simulaatiomallien 
rakentamista. Näiden vaiheiden jälkeen jatkojalostukseen valituille kokeiluaihiolle tulisi tehdä 
tarkemmat suunnitelmat vaiheittain, esimerkiksi skenaarioiden suunnittelun ja palvelumuotoilun 
kautta.  
Turun oman suunnittelun lisäksi tulee huomioida myös seudulliset kehityshankkeet 
naapurikaupunkien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa, sekä valtiotason suunnittelun 
mahdollisuudet ja vaikutukset MAL-sopimuksen ja valtakunnallisten infrahankkeiden kautta, 
viimeisimpänä esimerkkinä tunnin juna Turun ja Helsingin välillä, joka nousi isosti esiin uuden 
hallituksen ohjelmassa.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161029


7 Yhteenveto 
Raportissa on haluttu nostaa esiin osa niistä tekniikan ja yhteiskunnan rakenteen muutoksista, 
jotka tulevat vaikuttamaan merkittävästi Turun liikennejärjestelmän kehittämiseen seuraavien 
vuosien ja vuosikymmenten aikana. Toteutuessaan monet esitetyistä globaaleista trendeistä ja 
kehitysmahdollisuuksista voivat tehdä raskaammat infrastruktuuri-investoinnit tarpeettomaksi, ja 
lisätä samalla joustavuutta liikkumiseen.  
 
Käyttämällä resursseja uusien mahdollisuuksien ennakointiin ja kehittämiseen, joko ainoana 
ratkaisuna tai raskaamman infrastruktuurin rinnalla, Turkuun saataisiin luotua kehityksen kärkeä 
hyödyntävä ja dynaamisesti muutoksiin tehokkaasti sopeutuva kokonaisvaltainen 
liikennejärjestelmä. Tämän kehityksen kautta tuettaisiin myös uuden ekosysteemin syntymistä, 
jossa hyödynnetään Turun alueen olemassa olevaa vahvaa teollisuusosaamista ja tutkimusta 
uusilla tavoilla. 
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