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TransSmart tiekarttatyön tavoite
 Luoda kärkiohjelmalle yhteinen visio älykkäästä ja vähähiilisestä
liikennejärjestelmästä 2030 ja tiekartta vision saavuttamiseksi.
 yhteisymmärrys liikennejärjestelmän kokonaisuudesta ja
toivotunlaisesta kehityssuunnasta, selkeä kuva
liikennejärjestelmään kohdistuvista tulevaisuuden
mahdollisuuksista, haasteista ja vaadittavista muutoksista ja
toimijakentästä.

 Tunnistaa ohjelmateemojen rooli ja tavoitteet (erityisesti yhdessä)
em. liikennejärjestelmävision toteutumisessa sekä uuden
osaamisen ja liiketoiminnan kasvattamisessa.
 teematason tavoitteiden kytkeminen laajempiin liikennejärjestelmän
ja yhteiskunnan toimintaympäristöihin sekä teemojen rajapintojen ja
synergioiden hyödyntäminen kärkiohjelman sisällä.
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Työskentelytapa ja menetelmät
 Kirjallisuuskatsaus teemojen aihepiireihin
 Haastattelut (teemavetäjät ja osa ulkoisen johtoryhmän jäsenistä)
 Työpaja
 Liikennejärjestelmäkuvat
 Geneerinen Roadmap-malli
 Systeemisen muutoksen tiekartta
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Haastattelujen satoa:
TransSmart missio

Yhteiskunnallinen missio pidempi tähtäin
Liikennejärjestelmän
rakenteellisten muutosten eli
transitioiden tukeminen
(ennakoinnit, arvioinnit
päätöksenteon tueksi)

Ekosysteemien rakentaminen
yhdessä erilaisten toimijoiden
(ml. käyttäjät) kanssa

Joukkoliikenteen kehittäminen ja
uudistaminen

Tekniskaupallinen missio lyhyempi tähtäin
VTT:n ja Suomen vahvuuksien
fokusointi, liiketoimintapotentiaalien tunnistaminen ja
viennin edistäminen
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Teknologioiden ja
teknologiapolkujen kehittäminen,
vertailu ja testaus
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Haastattelujen satoa:
kärkiohjelman herättämiä ajatuksia

Liikenteen määrä?
Ovatko
raideliikenne,
pyöräily ja kävely
mukana?

Joukkoliikenne
pitäisi huomioida
kärkiohjelman
läpileikkaavana
aiheena.

TranSmart visio
Älykäs, vähähiilinen
liikennejärjestelmä 2030
6.10.2014

Kärkiohjelmalla
rooli myös
toimijaverkkojen
kokoajana ja
sitouttajana.

Kiinnitettävä huomiota
tutkimuksen rooliin yhtenä
askeleena kohti visiota. Kullekin
hankkeelle tunnistettava
edeltäneet askeleet ja luonnos
käytännön etenemispolusta.

Talouden,
liiketoiminnan,
riskien ja
luotettavuuden
tarkastelut?

Mikä on TransSmartin
tavoitteleman älykkään
ja vähähiilisen
liikennejärjestelmän
hinta?

Haasteellinen tasapainottelu:
laaja-alaisuus vai
fokusoituminen, esim.
teknologianeutraalius vai kapeat
erikoisosaamisaluehuiput.

Yhteiskunnallisen ja
teknilliskaupallisen
mission
yhteensovittaminen.
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Tulokset
 Teemavisiot ja kärkiohjelman yhteinen visio
 Teemojen tutkimuksen painopistealueet
 Teemojen keskeiset haasteet ja mahdollisuudet
 Tutkimusaihiot ja kärkiohjelman tiekartta
 Kaksi tutkimusaihion tiekarttaa

6.10.2014

6

Visio:
Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030
Liikennejärjestelmä toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
tehokkaana kokonaisuutena sekä yhteiskunnan, talouden että ympäristön
näkökulmista:
 Liikenteen pääkäyttövoimana ovat biopolttoaineet, sähkö ja vety. Myös
perinteisen ajoneuvoteknologian energian ja resurssien käyttö ovat
tehostuneet. Liikenteen energiajärjestelmät ovat tuotannon, varastoinnin ja
jakelun osalta kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja muihin infrastruktuureihin.
 Edistynyttä teknologiaa hyödyntävät liikenteen palvelut perustuvat liikenteen ja
logistiikan käyttäjätarpeisiin.
 Polttoaineiden, ajoneuvojen, infrastruktuurin ja palveluiden kehittäminen ja
tuotanto synnyttävät kannattavaa kansallista ja kansainvälistä liiketoimintaa.
 Liikennejärjestelmää kehitetään systemaattisesti asiantuntija- ja
käyttäjätietoa hyödyntäen sekä hallinnoidaan julkisen ja yksityisen sektorin
kokonaisvaltaisilla yhteistyömalleilla.
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Ohjelmateemojen painopistealueet kiteytyvät
liikennejärjestelmäkuvien kautta
(Älykkäät liikennepalvelut)
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Uusien
teknologioiden
omaksuminen
ja hyväksyntä
Ympäristövaikutukset

Käyttäjät

Turvallisuus

Taso A. Toimintaympäristö

Taso A. Toimintaympäristö

Ohjelmateemojen painotukset
Käyttäjät

Hinta
Turvallisuus

Kuluttajakäyttäytyminen

Rahoitus

TyöKulkuneuvot
koneet
Tieliikenteen
Laivaajoneuvot
moottorit

Liikennettä
korvaavat ratkaisut

Palveluiden tarve ja
kysyntä, maksuhalukkuus
Ihmisen ja teknologian
vuorovaikutus, käyttöliittymät

Käyttäjät
Logistiikka

Tankkaus- ja
latausjärjestelmät
(erit. pikalataus)

Energia ja
polttoaineet

Liikennekäyttäytyminen
ja tottumukset
Markkinat, media

Älykkäät kaupungit
ja liikennekäytävät
Rahoitus

Standardit

Liikennejärjestelmän
Liikenteen
hallinta, regulaatio ja
infrapalvelut
Kannustimet struktuuri
Multimodaaliset,
Liiketoimintayhteistoiminnalliset liikenteen
mallit
hallinnan järjestelmät ja palvelut
Hankinnat

Ajoneuvon sisäiset
Ajoneuvon
ja integroidut ICTomistajuus
järjestelmät
Liiketoimintamallit
Kulkuneuvot
Teknologiat, materiaalit,
ylläpito

Tankkaus- ja
latausjärjestelmät

Taso B. Liikennejärjestelmä

Markkinat,
media
Lainsäädäntö,
standardit

Kaupungit ja
maantiet

Rahoitus
Liikennejärjestelmän
hallinta, regulaatio ja
palvelut

Liikenteen
infrastruktuuri

Joukkoliikenne,
hankinnat

Satamat
Kaivokset

Taso C. Teknologiat
ja ratkaisut

Ilmasto- ja
ympäristövaikutukset

Energian ja
polttoaineiden
tuotanto ja jakelu

Taso A. Toimintaympäristö

Raskaat
hyötyajoneuvot

Liikenteen
infrastruktuuri

Energiatehokkuus Autonomiset toiminnot
Ajoneuvon ICTOptimoinnit
järjestelmät
Polttoaineet
Ohjausjärjestelmät
Kulkuneuvot
Sähkömoottorit,
voimalinjat, akut Tieliikenteen
Työkoneet, raskaat
Anturiteknologiat ajoneuvot
hyötyajoneuvot
MateriaaliValmistettavuus
riittävyys
Suorituskyky
Tietämys ja tottumukset,
hyväksyttävyys
Liikenteen eri
Liikkumisen ja
käyttäjäryhmät ja
kuljettamisen tarve
vuorovaikutus
Käyttäjät

Liikennettä
korvaavat ratkaisut

Yhteistoiminnalliset
Liikennekäyttäytyminen
järjestelmät
ja tottumukset

Taso B. Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmän
hallinta, regulaatio ja
Lainsäädäntö
palvelut
Kustannustehokkuus
Joukkoliikenne

Taso C. Teknologiat
ja ratkaisut

6.10.2014

Taso C. Teknologiat
ja ratkaisut

Taso B. Liikennejärjestelmä

Taso A. Toimintaympäristö

Taso C. Teknologiat
ja ratkaisut

Taso B. Liikennejärjestelmä

Rahoitus
Markkinat,
media

Markkinat,
media

Tankkaus- ja
latausjärjestelmät

Älykkäät kaupungit
ja liikennekäytävät
Ympäristövaikutukset

Turvallisuus

Rahoitus

Liikennejärjestelmän
Liikenteen
hallinta, regulaatio ja
infrapalvelut
Ennakointi struktuuri
PalveluVaikutusLiikennetuotanto
arviointi
muodot
Liikenneväylät ja
terminaalit
Ajoneuvon
YmpäristöTankkaus- ja
omistajuus
vaikutukset
latausjärjestelmät
Energia ja
Kulkuneuvot
polttoaineet

Lainsäädäntö
ja ohjauskeinot

Yhteistoiminnalliset
järjestelmät
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TransSmart tiekartta
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Roadmap tutkimusaihiolle:
Älykkään kaupungin joukkoliikenne
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Työskentelyprosessi ja tulokset
Työskentelyprosessin tehtävät
Taustatyö
A1. Haastattelut:
teemavetäjät

A2. Työpaja:
ydintiimi &
sisäinen jory

A3. Haastattelut:
ulkoinen jory &
sidosryhmät

Teemavisiot (1)

Yhteinen visio (4)

Teemojen
draiverit (2)

Tutkimusaihiot (5)

Teemojen
liikennejärjestelmäkuvat
(3)

Teemojen
ristiintarkastelu
(6)
Tiekartat (7)

B. Yhteenveto ja tulokset
Teemavisiot ja kärkiohjelman yhteinen visio (1,4)
Teemojen liikennejärjestelmäkuvat (3)
Teemojen draiverilista (2)
Tutkimusaihiot ja kärkiohjelmatason tiekartta (2,3,5,6,7)
Tutkimusaihioiden tiekartat, kaksi esimerkkiä (2,3,5,6,7)
Tutkimusaihion projektikatsaus, yksi esimerkki (2,3,5,6,7)
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TransSmart-kärkiohjelman visio ja tiekartta.
Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T146.pdf

TEKNOLOGIASTA TULOSTA

