älykäs ja vähähiilistä
energiaa käyttävä liikenne

TransSmart
Kärkiohjelma TransSmart on sujuvan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän kehitysalusta.
Vähähiilisen energian, puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen, tehokkaiden ITC
ratkaisujen ja älykkäiden liikennepalvelujen käyttöönoton sekä näitä tukevan sosioteknisen
muutoksen avulla liikennejärjestelmä kokonaisuudessaan saatetaan kestävän kehityksen
tielle.
Ohjelma on VTT:n käynnistämä ja koordinoima, ja se kohdistuu VTT:n strategian kahteen
painopistealueeseen, kestävään kehitykseen ja digitaaliseen maailmaan, ja hyödyntää VTT:n
poikkitieteellistä osaamista liikenteen alueella.
Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta: toisaalta tehokkaiden liikennepalvelujen tuottaminen
minimoimalla sekä kustannukset että ympäristövaikutukset (yhteiskunnallinen ulottuvuus)
ja toisaalta uuden vähähiiliseen ja älykkääseen liikenteeseen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen suomalaisille toimijoille (liiketoiminnallinen ulottuvuus, esim. biopolttoaineet, sähköajoneuvot ja ICT). Näiden ohella tuotetaan myös tietoa ja työkaluja päätöksentekijöille
liikenne-järjestelmän systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi ja suuntaamiseksi.
Nelivuotinen ohjelma tavoittelee noin 50 M€:n kokonaislaajuutta.
TransSmart-ohjelmassa VTT tavoittelee syvällistä yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten
kanssa yritysten tuotekehitysprosesseissa, sekä toteuttaa yhteistyössä yritysten kanssa
näyttäviä uuden tekniikan pilotointihankkeita.
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TOIMINTAKENTTÄ JA FOKUS

Järjestelmät

Yhdyskuntarakenne ja
liikennejärjestelmä

Liikennemäärät
ja liikenteen ohjaus

Euroopan komissio julkisti heinäkuussa 2012 tiedonannon älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen eurooppalaisesta ohjatusta yhteistyöstä (Smart cities and communities – European
Innovation Partnership, SCC). Tiedonannossa etsitään tapoja ohjata kaupunkiseutujen
kehitystä energia-tehokkaampaan ja vähähiilisempään suuntaan. Se kiteyttää tarpeen luoda
liikennejärjestelmän, tieto- ja viestintäteknologian (ICT) sekä energiankäytön yhteistyölle
kehittämisympäristö, joka edistää kestävämpiä kaupunkirakenteita ja tukee samalla myös
nousua tämän hetkisestä taloudellisesta kriisistä. On perusteltua kiinnittää huomiota erityisesti kaupunkien liikennejärjestelmiin, sillä jo 68 % EU:n väestöstä asuu kaupunkiseuduilla.

Käyttövoimat
ja energiat

Kehittämistarpeita on todettu olevan mm. teknisten järjestelmien integraatiossa, toimijoiden
yhteistyömalleissa, hankintamalleissa, sääntelyn aiheuttamissa esteissä, innovaatioiden tuotteistamisessa sekä siirtymisessä yhtä toimijaa tai toimintoa palvelevista ratkaisuista monitoimijaratkaisuihin. Myös liikkujien rooli liikenteessä on muuttumassa mm. sosiaalisen median
ja uusien palvelujen käyttökulttuurien vaikutuksesta.
Käyttäjät

Ajoneuvojen
ominaisuudet
ja käyttäjien valinnat

Sääntely

Teknologia
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Globaalit ilmiöt, kuten ilmaston lämpeneminen, kaupungistuminen ja kaupunkiseutujen hajaantuminen, turvallisuuskysymykset, väestön ikääntyminen, markkina-alueiden laajentuminen
sekä toimintaympäristön digitalisoituminen tuovat merkittäviä paineita ja tarpeita liikennejärjestelmien kehittämiselle, ja siihen liittyvälle strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle.
Nykyistä liikennesektorin päätöksentekojärjestelmää on kehitettävä ja siihen on tuotava
kokonaisvaltainen näkemys muutoksen suuntaamisesta kohti älykästä ja vähähiilistä tulevaisuutta. Liikennejärjestelmän eri osa-alueita, kuten esimerkiksi biopolttoaineita, ajoneuvoja
tai älykkäitä palveluja tulee tarkastella ja kehittää osana koko liikennejärjestelmän kokonaisuutta.

Monet suuret globaalit yritykset sekä useat yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat jo aktivoituneet älykaupunkien kehittämisessä. Suomessa tätä tehdään Innovatiiviset kaupungit (INKA)
ja Fiksu kaupunki -hankekokonaisuuksissa, sekä osana liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Fintripin työtä, johon TransSmart nivoutuu.
Keskeisenä haasteena nähdään uusien yhteistyömallien ja rakenteellisten ratkaisujen löytäminen toimintojen ja toimijoiden välille kokonaisuutta parantavalla tavalla.
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TOIMINTAMALLI
käyttäjät

markkinat
Ohjaus- ja tukitoimet
tuote
Kenttäkoe (pilot)
demo

Uusien ratkaisujen markkinoille saamiseen saatetaan tarvita ohjausta kannustimien ja
tietyissä tapauksissa myös velvoitteiden avulla. Varsinkin henkilöautoliikenteen osalta, jossa
päätöstentekijöiden lukumäärä on huomattava, on myös panostettava vuorovaikutukseen
tiedotus-, informaatio- ja koulutustoiminnan muodossa. Siinä ohjelma nojaa Motivan
viestintäpanostukseen.

konsepti
Selvitys
idea

Ilman riittävää tietopohjaa ei pidä tehdä pitkälle tähtääviä päätöksiä liikenteen energiaratkaisuista tai jonkin uuden palvelun edellyttämän infrastruktuurin rakentamisesta. Tietopohjaa taas luodaan tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten tutkimustoiminnalla, ja
pääsääntöisesti yritysten vetämillä demonstraatiohankkeilla. Osa tutkimushankkeista rakennetaan siten, että ne palvelevat yritysten demonstraatiohankkeita teknisellä tuella.
TransSmart tukee hankkeita kaikissa sen elinkaaren vaiheissa: aluksi esiselvityksillä seulotaan
parhaita ideoita, niistä tehdään toimivia konsepteja, joista demonstraatioiden ja pilotointien
kautta voidaan edelleen kehittää tuotteita, jotka tuodaan markkinoille.

Tutkimus

julkinen sektori
(sääntely
ja kannustimet)

TransSmart nojaa vahvasti edeltäjänsä TransEcon tapaan hyväksi koettuun eri tahojen
yhteistyöhön perustuvaan toimintamalliin. Se tuo liikennesektorin tutkimukseen monitasoisen toimintakehikon, jonka avulla tavoitteita toteutetaan yhteistyössä yritysten ja julkisen
sektorin kanssa. Ohjelman ulkoisessa johtoryhmässä ovat edustettuina kaikki keskeiset
tieliikennealaan vaikuttavat tahot, kuten ministeriöt (LVM, TEM, VM, YM) ja virastot (TraFi,
LiVi), kuntasektori (HSL), useat alan yritykset (Neste Oil, St1, Valmet Automotive) sekä
tärkeimmät etujärjestöt (ÖKL, Autotuojat, SKAL, TT). Tämä julkisen ja yksityisen sektorin
sekä tutkimusyhteisön muodostama kolmikanta luo vankat perustukset hankkeille.

yritykset
(liiketoiminta)

tutkimus
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teemat

Vähähiilinen energia
Rakennettu ympäristö

Informaatio- ja
viestintäteknologia

Kaupunkien
liikenne
ja yksilöllinen
liikkuminen

Energian tuotanto
ja käyttö

• Liikenteen biopolttoaineet ja muut vähähiiliset polttoaineet
• Sähkö- ja polttokennoautojen energiainfrastruktuuri
• Pikalataus ja verkkovaikutukset
• Energian varastointi

Edistykselliset ajoneuvot
• Ajoneuvojen tehokas käyttö
• Uusi ajoneuvoteknologia ja hybridivoimalaitteet
• Sähkö- ja polttokennoautot
• Puhtaat hyötyajoneuvot ja työkoneet
• Puhdas laivatekniikka

Älykkäät liikennepalvelut
• Yhteistoiminnalliset järjestelmät ja palvelut
• Palveluiden kehittäminen ja liiketoiminta
• Liikenteenhallinnan järjestelmät
• Älykkäät kaupunkien ja liikennekäytävien järjestelmät

Liikennejärjestelmä
• Liikennejärjestelmän ennakointi
• Järjestelmätason vaikutusten arviointi
• Käyttäjien arvot, tarpeet, toiveet ja hyväksyntä
• Toimijaverkostot ja niiden hallinta
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hanke-esimerkki

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
UUSIEN POLTTOAINEVAIHTOEHTOJEN PILOTOINNISSA
Suomessa on päätetty edistää liikenteen biopolttoaineiden käyttöönottoa nopeutetulla
aikataululla. Biopolttoaineiden jakeluvelvoite kasvaa asteittain 20%:iin vuoteen 2020 mennessä. Taustalla on näkemys siitä, että kestävästi tuotetut biopolttoaineet muodostavat
merkittävän liiketoimintapotentiaalin alan toimijoille. Parhaimmilla biopolttoaineilla saavutetaan lisäksi merkittäviä päästövähenemiä.
TransSmart ohjelman puitteissa toteutettava pilotointihanke saattaa yhteen kaikki alan
tärkeimmät toimijat, energiayhtiöt, ajoneuvo-operaattorit sekä päättäjät niin kuntatasolla
kuin valtionhallinnossa.
Tavanomaisen dieselpolttoaineen korvaamiseen painottuva hanke synnyttää sekä uusia
biopolttoaineita että uusia tapoja hyödyntää biopolttoaineita. Hanke luo myös arvoketjut
tuottajien, jakelijoiden ja käyttäjien välille. Hanke identifioi kustannustehokkaimmat tavat
ja käyttökohteet eri biopolttoainevaihtoehdoille. Osallistuvat yritykset saavat jo hankkeen
aikana automaattisesti tietoa useammasta rinnakkaisesta vaihtoehdoista. Hanke on myös
linkitetty kansainvälisen energiajärjestön IEA: n ”Advanced Motor Fuels” tutkimussopimukseen.
Hanke tuottaa lisäksi uutta ja jatkuvasti päivittyvää tilannetietoa, jonka varassa voidaan
ennakoida Suomen biopolttoainestrategioiden toteutumismahdollisuuksia ja arvioida,
mille tasolle biopolttoaineen jakeluvelvoitteet voidaan tai tulisi asettaa.
Hankekokonaisuus rakentuu kolmesta yrityshankkeesta ja näitä tukevasta VTT:n tutkimuslaitoshankkeesta. Hankekokonaisuuden päärahoittaja on Tekes. Yrityshankkeiden teemat
ovat etanolin käyttö raskaassa ajoneuvokalustossa (NEOT ja St1), mäntyöljyyn perustuva
uusiutuva dieselpolttoaine (UPM) sekä biometaanin osuuden lisääminen raskaassa kalustossa (Itella ja Stara/ Helsingin kaupunki). VTT:n hanke keskittyy uudenlaisten biopolttoaineiden
vaatimaan mittausmenetelmäkehitykseen ja vaihtoehtopolttoaineisiin liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.
Edellä mainittujen tahojen lisäksi hankkeeseen osallistuvat rahoittajina Helsingin Seudun
Liikenne (HSL), Gasum ja Neste Oil. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Helsingin
Bussiliikenne, Veolia Transport Finland, Scania Suomi, Volvo Trucks Finland ja VV-Auto.
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eBUS
Sähköisten linja-autojen kenttäkoe ja testiympäristöhanke eBUS on osa Tekes-rahoitteista
EVE-ohjelmaa ja kuuluu Sähköiset hyötyajoneuvot - Electric Commercial Vehicles (EVC)
-hankekokonaisuuteen. eBUS koostuu kahdesta rinnakkaisesta työpaketista, liikennöinnistä
ja kehitysosiosta. Liikennöintiosiossa testataan busseja todellisissa Suomen olosuhteissa ja
kehitysosiossa tuetaan kenttäkoetta tutkimuksella ja kehitetään testausvalmiuksia.
eBus-kokonaisuus muodostaa maailmanluokkaa olevan testiympäristön sähköbusseille
pääkaupunkiseudulle Espoon ollessa toiminnan keskipisteenä. Testiympäristön ainutlaatuisuuteen vaikuttavat etenkin haastavat ilmastolliset olosuhteet, mutta myös suomalaisten
avainyritysten, tutkimustahojen ja julkisen sektorin mukanaolo, kansainvälisesti merkittävän
bussioperaattorin sitoutuminen sekä kaikkien osallistujien saumaton yhteistyö. Hankkeesta
muodostuu kontaktipiste suomalaisen sähköajoneuvoklusterin toimijoille ja kansainväliselle
autoteollisuudelle.
Veolia Transport Finlandin vetämä liikennöintiosio käsittää pääasiassa esisarjavaiheessa
olevien sähköbussien testaamista Espoon sisäisessä joukkoliikenteessä. Kehitysosiossa
mittaus- ja tutkimustoiminnasta vastaa VTT. Kehitysosioon osallistuvat myös Metropolia
ja Aalto yliopisto.
Osana eBUS-projektia on myös toteutettu kehitysalusta eli ”testimuuli”, joka tarjoaa suomalaisille osapuolille mahdollisuuden kehittää ja testata komponenttejaan ja osajärjestelmiään.
Voimalinjan komponenttien mitoitus ja kestoikävaatimukset busseissa ja raskaissa työkoneissa on keskeinen sähköajoneuvojen kehitysalue, joka vaatii tietoa käyttö- ja kuormitusprofiileista eri sovellusympäristöissä.
eBus hyödyntää ECV-kokonaisuuden yhteisiä, leikkaavia toimintoja, kuten akkutestausta ja
mallinnusta. Kohteena on mm. lataustekniikka, häviöt ja niiden hallinta, työsyklit, olosuhdetestit ja lämmön hallinta. ECV-kokonaisuuden avulla komponentti- ja osajärjestelmävalmistajat voivat hankkia kokemusta ja testauttaa tuotteitaan sekä bussi- että työkoneympäristössä, saaden näin arvokkaan referenssin vaativasta käyttökohteesta.
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ÄLYKÄS LIIKENNEKÄYTÄVÄ HELSINKI – PIETARI
Kestävän kehityksen huomioon ottaminen liikenteessä edellyttää jatkossa huomattavia muutoksia liikennejärjestelmään ja liikkumiseen. Liikennevälineiden kehittämisen lisäksi on puututtava itse liikkumiseen sekä ihmisten tottumuksiin ja tapoihin, jotka liittyvät liikkumiseen.
Muutostarve on Suomessa havaittu ajoissa, ja liikennepolitiikan suuntausta on viime vuosina
muutettu kestävyyden edellyttämällä tavalla. Ytimeen on tullut ympäristökysymysten hallinnan ja älykkyyden hyödyntäminen. Liikennejärjestelmän kehittämisessä lähdetään myös entistä
selvemmin käyttäjien tarpeista ja niiden tyydyttämisestä laajalla keinovalikoimalla, ja tekemällä uudistuksia niukkuus mielessä eli tyydyttämällä tarpeita asteittain ja minimikustannuksin.
Helsingin ja Pietarin välistä älykästä liikennekäytäväprojektia (FITSRUS) toteutetaan yhteistyönä venäläisen osapuolen kanssa. Tavoitteena on parantaa liikkumisen edellytyksiä ensin
tieliikenteen osalta ja sitten laajemmin koko yhteysvälissä ottaen huomioon kaikki liikennemuodot ja toiminnat rajan ylityksessä. Keinona käytetään älykkyyden laajamittaista hyödyntämistä tuottamalla liikkumisen ja kuljettamisen tarvitsemia erilaisia älykkäitä palveluita.
Helsinki-Pietari -yhteysväli on pilottihanke, joka tuottaa konseptin laajennettavaksi mm.
muualle Venäjän puolella käynnistyviin laajoihin liikenneväylien kehittämishankkeisiin.
FITSRUS-projekti on osa Suomi-Venäjä yhteistyötä ja sen perusteet on sovittu poliittisella
johtotasolla kummankin liikenneministeriön ministerien välisessä yhteistyösopimuksessa
vuonna 2012. Projektia johtaa Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö ja vastaavasti
Venäjän puolella Venäjän liikenneministeriö, ja ylimpänä elimenä toimii yhteinen johtoryhmä.
Suomen puolella toteuttamisesta ja ohjauksesta vastaa Liikennevirasto, ja työhön osallistuu
myös Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi erityisesti hätäviestintäjärjestelmä eCall’in osalta.
Konsortiota johtaa Vediafi Oy ja työhön osallistuvat mm. Corenet, St1, Riskpointer, Shenguru, Citat, VR, Vaisala ja VTT.
Viime vuonna määritettiin liikennekäytävän peruskonsepti ja ensimmäiset pilotoitavat,
yhdessä tuotettavat palvelut. Niitä ovat automaattiset sää- ja kelitietopalvelut, automaattiset
häiriönhallinnan palvelut, ajantasaiset liikennetietopalvelut ja joukkoliikenteen palvelut.
Alustavan Suomi-Venäjä yhteistyösuunnitelman mukaan tieliikenteen pilottien jälkeen kehittämistä suunnataan koko liikennekäytävään ja sen eri liikennemuotoihin tämän ensimmäisen
pilottivaiheen jälkeen lähes koko vuosikymmenen ajan. Yhteistyön on tarkoitus on parantaa
liikkumista, mutta samalla avata molempien maiden yrityksille toteutus- ja vientimahdollisuuksia eri puolille maailmaa.
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LIIKENNEJÄRJESTELMÄN SYSTEEMINEN MUUTOS
Älykkään, vähähiilisen liikennejärjestelmän saavuttaminen edellyttää laajoja järjestelmätason
muutoksia. Systeemiseen muutokseen tarvitaan teknologisten ratkaisujen lisäksi uudistumista myös mm. yhteiskuntaan, kulttuuriin, liikkujien käyttäytymiseen, talouteen ja lainsäädäntöön liittyvissä seikoissa. Muutos tarkoittaa siirtymistä nykyisestä järjestelmästä ja käytännöistä uusiin rakenteisiin ja toimintatapoihin. TransSmart-kärkiohjelmassa sosioteknisen
muutoksen malli on otettu lähtökohdaksi järjestelmätasoisten muutosten tarkastelulle.
TransSmart-ohjelmassa kehitetään uusia ja hyödynnetään jo olemassa olevia ennakoinnin,
vaikutusarvioinnin, mallinnuksen ja käyttäjien toiminnan tutkimuksen menetelmiä. Niiden
avulla on mahdollista suunnata kehitystä ja tehdä valistuneita julkisen ja yksityisen sektorin
päätöksiä kohti älykästä, vähähiilistä liikennejärjestelmää.
Esimerkkejä käynnissä olevista älykästä liikennejärjestelmää kehittävistä hankkeista ovat:
Nordic Energy Research:in rahoittama pohjoismainen TOP-NEST-projekti, jossa tarkastellaan systeemistä muutosta kohti tieliikennettä, joka käyttää käyttövoimana vain ja ainoastaan uusiutuvaa energiaa vuonna 2050. Tarkasteltavat teknologia-alustat ja energian kantajat
ovat sähkö, biopolttoaineet ja vety tarvittavine arvoketjuineen ja poliittisine päätöksineen
neljässä erilaisessa tulevaisuuden skenaariossa.
Kansallisten liikennevirastojen ja Euroopan komission yhdessä rahoittama ERA-NET-projekti
eMAP tarkastelee sähköautojen käytön mahdollisia toteutumispolkuja Euroopassa aikavälillä 2025–2030. Tarkastelu perustuu käyttäjien kysynnän ja sähköautojen markkinoiden
mallinnukseen.
Laajoissa EU-hankkeissa DriveC2X ja TEAM kehitetään yhdessä autoteollisuuden kanssa yhteistoiminnallisia järjestelmiä, joiden avulla liikenteen kestävyyttä voidaan parantaa.
Yhteistoiminnalliset järjestelmät perustuvat siihen, että tielläliikkujat eivät ole enää vain
passiivisia liikennetiedon ja ohjauksen vastaanottajia, vaan osallistuvat itse tiedon tuottamiseen ja välittämiseen muille liikkujille. Teknisten haasteiden lisäksi tällaisiin järjestelmiin liittyy
monia järjestelmien hyväksyttävyyttä, vaikuttavuutta ja käyttäjien maksuhalukkuutta koskevia
kysymyksiä, joiden selvittämisestä VTT vastaa.
Esimerkki tulevaisuusorientoituneesta toimintatavasta TransSmart-ohjelmassa on myös ohjelmalle laadittava tiekartta, joka pyrkii tunnistamaan neljän ohjelmateeman synergiat ja keskeiset yhteistyön alueet sekä suuntaamaan tutkimusta yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaavaksi.
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TuOTTOJA JA TULOKSIA
TransSmart-ohjelman tulokset ovat monimuotoisia, ja kohdentuvat usealle eri taholle.
Osa tuloksista syventää tietopohjaa ohjelman aihealueella, ja palvelee päätöksentekoa varsinkin julkishallinnossa sen eri tasoilla edistäen samalla liikennesektorille asetettujen päästövähennys- ja energiatehokkuustavoitteiden kustannustehokasta saavuttamista. Osa hankkeista pyrkii myös konkreettisten tuotteiden, toimintamallien tai palvelukonseptien luomiseen,
jolloin syntyy pohjaa yritysten liiketoiminnalle. Näistä jotkut voivat ohjelman tuella edetä
loppukäyttäjätasolle asti.
TransSmart yhdistää poikkitieteellisesti useita liikenteen alan tutkimussektoreita, ja luo
tutkijoiden välille yhteistyöverkon. Kun eri taustan ja osaamisen omaavat tutkijat toimivat
yhdessä, syntyy uudenlaisia, innovatiivisia ratkaisuja. Kun myös yritykset ovat mukana jo
varhaisessa vaiheessa ja osallistuvat innovointiin, saadaan nopealle tuotteistamiselle hyvät
lähtökohdat.
Vaikka tavoitteista ja toimenpiteistä päätettäisiin poliittisella tasolla, nykyaikaisessa markkinatalousyhteiskunnassa joudutaan useimmiten kuitenkin toimimaan kuluttajien ja markkinoiden ehdoilla. Siksi tavoiteltaessa merkittäviä ja syvällisiä muutoksia toimintatavoissa ja tottumuksissa on viestinnän sisältöön ja etenkin sen ymmärrettävyyteen kiinnitettävä paljon
huomiota, jotta avainviestit menevät perille ja niiden sanoma tulkitaan oikein. On suuri
haaste kuvata liikennejärjestelmän monimutkaiset keskinäiset riippuvuus- ja vaikutussuhteet
niin, että tavalliset arjen liikkujatkin saadaan vakuuttuneiksi muutoksen tärkeydestä, ja että
muutos on niin suuri, että kaikkien panosta tarvitaan. Tarvitaan PPPP-kumppanuuksia, eli
public-private-people-partnership -yhteenliitymiä.
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www.transsmart.fi

Tutkimusohjelman
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Viestintä

