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TransSmart, Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne (2013-2016), on 
VTT:n strategisen tutkimuksen kärkiohjelma, joka tukee liikennesektorin pääs-
tö-, energiatehokkuus- ja digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista sekä yritys-
ten liiketoimintaa ja vientiä. TransSmart-kärkiohjelman suuntaamisen apuna 
on hyödynnetty kaksivaiheista ennakointiprosessia, jonka tuloksena ohjelma-
kokonaisuudelle on laadittu sen toimijoiden ja sidosryhmien yhteinen visio se-
kä tutkimuskenttää suhteessa liikennejärjestelmään ja laajempaan toimin-
taympäristöön jäsentävä tiekartta. 
 
Tässä julkaisussa esitellään ennakointiprosessin toinen vaihe, jossa ohjelman 
käynnistymisvuonna muotoiltu visio ja tiekartta päivitettiin vastaamaan vuo-
den 2015 tilannetta ja siten suuntaamaan TransSmart-ohjelman viimeistä toi-
mintavuotta sekä pidemmän aikavälin tutkimustarpeita.  
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Tiekarttatyöskentely tutkimusohjelman tukena 

TransSmart, Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne, on VTT:n strategisen tutkimuksen kär-
kiohjelma, joka käynnistettiin vuoden 2013 alussa. Ohjelma koostuu neljästä teemasta (kuva 1): vä-
hähiilinen energia, edistykselliset ajoneuvot, älykkäät liikennepalvelut ja kestävä liikennejärjestelmä, 
joissa kootaan yhteen VTT:n liikennesektoria käsittelevää osaamista ja tutkimusta. Kärkiohjelma 
tarjoaa liikenteen tutkimukseen kehittämisalustan, joka edistää yhteistyötä, strategisia kump-
panuuksia sekä verkostojen rakentamista yritysten, tutkimusyhteisön ja julkisen sektorin kesken. 
TransSmart-kärkiohjelman tulokset tukevat liikennesektorille asetettujen päästö- ja energiatehok-
kuustavoitteiden saavuttamista sekä yritysten liiketoimintaa ja vientiä uusien teknologioiden, palve-
luiden ja menetelmien kehittämisen ja käyttöönoton kautta. 
 

  

Vähähiilinen energia 

• 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 

Kuva 1. TransSmart-ohjelmateemat ja niiden sisältö.  
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Ennakointitoiminnan, johon tiekarttatyöskentelykin kuuluu, tarkoituksena on hälventää epävar-
muutta sekä auttaa mahdollisuuksien tunnistamisessa ja uhkiin varautumisessa.  Systeemisyys, pit-
käkestoiset investoinnit sekä regulaatioiden vahva rooli ovat liikennejärjestelmän piirteitä, joiden 
vuoksi ennakointitoiminnan sisällyttäminen liikennesektorin kehittämistyöhön on tärkeää.  
 
TransSmart-kärkiohjelmassa ennakointi toteutettiin ohjelmakokonaisuutta tukevana kaksivaiheisena 
visio- ja tiekarttahankkeena. Ensimmäisen vaiheen (2013) tavoitteena oli ennen kaikkea vahvistaa 
ohjelman toimijoiden yhteisymmärrystä liikennejärjestelmän tulevaisuuden mahdollisuuksista ja 
haasteista, toivotunlaisesta kehityssuunnasta sekä näitä edistävistä tutkimuskokonaisuuksista. Yhtei-
sen vision ja tutkimuskenttää jäsentävän tiekartan avulla pyrittiin myös kannustamaan uuden osaa-
misen syntymistä tutkimusteemojen rajapinnoille sekä toisaalta edistämään liikennetutkimuksen 
vaikuttavuuden kasvua uuden liiketoiminnan synnyttämisessä ja poliittisessa päätöksenteossa ilmas-
to- ja energiapolitiikan sekä liikenteen digitalisoitumisen alueilla. Ennakointiprosessin toisessa vai-
heessa (2015) visio ja tiekartta nostettiin uudelleentarkasteluun, ja ne päivitettiin vastaamaan lii-
kennejärjestelmän ja laajemman toimintaympäristön ajankohtaisia vaatimuksia. Tavoitteena oli näin 
tarkistaa TransSmart-ohjelman tilanne ja etenemissuunta kohti viimeistä toimintavuotta mutta myös 
hahmotella tutkimustarpeiden kenttää kauemmas tulevaisuuteen. 
 

Vaihe I: Visio ja tiekartta  

TransSmart-kärkiohjelman käynnistysvuonna 2013 toteutettu ennakointiprosessin ensimmäinen 
vaihe aloitettiin kunkin neljän ohjelmateeman avainhenkilöiden haastatteluilla. Kirjallisuuskatsauk-
sen ja ajuritarkastelujen tukemana jäsennettiin teemakohtaiset tavoitteet ja visiot, joista tarkastelu 
laajennettiin koko ohjelman tasolle. Työpajatyöskentelyn keinoin ohjelman ydintiimi ja sisäinen joh-
toryhmä haastettiin muotoilemaan yhteinen visio sekä ideoimaan teemoja yhdistäviä ja koko ohjel-
man läpileikkaavia tutkimusaihioita. Näin muodostettiin TransSmart-ohjelman liikennejärjestelmävi-
sio kohti vuotta 2030 sekä tutkimusta suhteessa toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän muutos-
tekijöihin jäsentävä tiekartta. Ennakointiprosessin ensimmäinen vaihe päätettiin ulkoisen ohjaus-
ryhmän ja muun sidosryhmäverkoston haastattelukierrokseen, jossa kerättiin palautetta vision ja 
tiekartan viimeistelyyn sekä koottiin muita ohjelmalle esitettyjä odotuksia ja toiveita.  
 
Ennakointiprosessin ensimmäinen vaihe on raportoitu TransSmart-kärkiohjelman visio ja tiekartta  
-julkaisussa [1]. 
 

Vaihe II: Vision ja tiekartan päivitys 

Ennakointiprosessin toinen vaihe vuonna 2015 tarkasteli alkuperäistä visiota ja tiekarttaa suhteessa 
TransSmart-ohjelman saavutuksiin ja pyrki fokusoimaan ohjelman etenemissuuntaa kohti sen vii-
meistä toimintavuotta. Lisäksi päivitys mahdollisti pidemmän aikavälin tarkastelun ohjelman päät-
tymisen jälkeistä tutkimustoimintaa ajatellen. 
 
Vision ja tiekartan päivityksessä käytettiin työpajatyöskentelyä ohjelman ulkoisen ja sisäisen ohjaus-
ryhmän osallistamiseksi. Keskustelun pohjana käytettiin vuoden 2013 visiokuvausta ja tutkimus-
tiekarttaa, joita täydennettiin ja virtaviivaistettiin tarpeiden mukaisesti. Lisäksi toteutettiin tiekartan 
elementtien priorisointitehtävä, mikä tuki eri tutkimuskokonaisuuksien keskinäisen ajankohtaisuu-
den ja tärkeysjärjestyksen hahmottamista. Edellisten ohella toteutettiin myös suppea uusimpien 
(2013-2015) politiikkadokumenttien ja muiden strategisten julkaisujen kirjallisuuskatsaus, jonka 
avulla jäsennettiin toimintaympäristön ja liikennejärjestelmätason muutosvoimia ja -dynamiikkaa. 
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Loppuvaiheessa tehtiin vielä täydentäviä haastatteluita päivitetyn vision ja tiekartan validoimiseksi ja 
yli TransSmart-ohjelman keston kattavien tutkimustarpeiden tarkentamiseksi. 
 

Muutokset toimintaympäristössä 

TransSmart-kärkiohjelman käynnistymiseen jälkeen on liikennejärjestelmän piirissä ja sen laajem-
massa toimintaympäristössä tapahtunut useita muutoksia. Kotimaassa suurin vaikuttaja on ollut 
keväällä 2015 julkaistu pääministeri Sipilän hallituksen strateginen ohjelma, Ratkaisujen Suomi, jon-
ka mukaisesti liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus kasvatetaan vuoteen 2030 mennessä 40 
prosenttiin ja lainsäädäntätoiminnalla pyritään edistämän digitalisaatiota, uuden teknologian sekä 
uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa. Uusista konsepteista erityisesti liikenne palveluna on 
saanut suurta huomiota, myös kansainvälisesti.  
 
Euroopan tasolla energia- ja ilmastokysymykset ovat lisänneet painoarvoaan komission esitettyä 
2014 vuoden 2030 sitovaksi ilmasto- ja energiatavoitteeksi kasvihuonekaasujen vähentämisen 40 
prosentilla vuoden 1990 tasosta (COM(2014) 15 final). Eri sektoreiden jäsenmaakohtaisia tavoitteita 
ei ole vielä sovittu, mutta päästökaupan ulkopuolella oleville aloille, kuten liikenteelle, on ennakoitu 
Suomessa jopa 36 prosentin päästövähennystavoitetta vuoteen 2005 verrattuna. Muita liikenteen 
toimintaympäristöön paineita tuovia päätöksiä ovat olleet mm. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/94/EU vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta sekä komission 
strategia joustavan energiaunionin ja ilmastonmuutospolitiikan toteuttamiseksi (COM(2015) 80 fi-
nal). Digitalisaation osalta automaattiajaminen on noussut yhdeksi eurooppalaisen liikennepolitiikan 
keskeisistä teemoista. 
 
Merkittävä virstanpylväs vähähiilisen liikenteen edistämisessä saavutettiin Pariisin ilmastokokouk-
sessa 12. joulukuuta 2015. Tuolloin solmittiin uusi, kattava ja oikeudellisesti sitova ilmastosopimus, 
jolla päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti vuodesta 2020 alkaen. Sopimuksen myötä ensim-
mäistä kertaa lähes kaikki maailman maat ovat kertoneet olevansa valmiita toimiin ilmastonmuutok-
sen torjumiseksi. Sopimus valaa toivoa ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen ja nopeuttanee yritys-
ten siirtymistä vähähiilisiin toimiin ja tuotantoon. Suomessa sen toivotaan avaavan suuria kasvu-
mahdollisuuksia puhtaan teknologian yrityksille sekä auttavan turvaamaan nykyisiä teollisia työpaik-
koja.   
 

TransSmart-visio II 

TransSmart-kärkiohjelman visio, Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030, on ohjelmatasolla 
yhteisesti muodostettu tulevaisuudenkuva Suomen liikennejärjestelmästä. Se ottaa kantaa erityisesti 
niihin aihepiireihin, joissa TransSmart-ohjelman tutkimus pyrkii edistämään liikennepolitiikan tavoit-
teiden ja elinkeinoelämän kehitys- ja kasvutavoitteiden saavuttamista sekä vastaamaan hyvinvoin-
tiyhteiskunnan kansalaisten liikkumistarpeisiin. 
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TransSmart-tiekartta II 

Kuvassa 2 esitetään TransSmart-kärkiohjelmalle loppuvuonna 2015 laadittu ohjelmatason tiekartta. 
Päivitetyn tiekartan ohella kuva 3 esittää vertailun vuoksi alkuperäisen vuonna 2013 koostetun 
TransSmart-tiekartan [1]. 
 
Tiekartat havainnollistavat systeemisen muutoksen tiekartan [2] menetelmää hyödyntäen kolmen eri 
tarkastelutason kehityssuuntia kohti tavoitevuoden 2030 TransSmart-visiota. Koko yhteiskunnan 
laajuuden kattava ylätaso, toimintaympäristön tavoitteet, jäsentää perimmäisiä tavoitteita ja poli-
tiikkoja, kuten liikenne- ja energiapolitiikan strategisia tavoitteita ja linjauksia tai globaaleja mega-
trendejä. Nämä voidaan ymmärtää muutosvoimina, jotka katalysoivat erilaisia muutosprosesseja 
sosio-teknisille järjestelmille sekä näiden kehittämistoimille. Tässä tapauksessa tarkasteltava sosio-
tekninen kokonaisuus on liikennejärjestelmä, jossa tavoiteltavat saavutukset ja muutokset kuvataan 
tiekartan keskitasolla. Kehittämistoimilla taas tarkoitamme TransSmart-ohjelman tutkimuspanoksia, 
jotka samanaikaisesti pyrkivät vastaamaan toimintaympäristötason haasteisiin, että myötävaikutta-
maan liikennejärjestelmätason kehitystavoitteisiin. Tiekarttaan on kytketty myös suuntaa-antava 
aikaulottuvuus, joka kuvaa eri aiheiden kiireellisyyttä tai ajallista toteutumispotentiaalia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TransSmart-tutkimusohjelman visio:  
Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030 

 
Liikennejärjestelmä toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tehokkaana ko-
konaisuutena sekä yhteiskunnan, talouden että ympäristön näkökulmista: 

 
• Liikenteen pääkäyttövoimana ovat nestemäiset biopolttoaineet, sähkö ja kaasu.  
• Harppaus energia- ja resurssitehokkuudessa näkyy liikennejärjestelmän kokonai-

suudessa ja sekä uusissa että perinteisissä ajoneuvoteknologioissa.  
• Liikennettä palvelevat infrastruktuurit ovat laajasti integroituneita.  
• Teknologiainnovaatioita hyödyntävät liikenteen palvelut kehittyvät edelleen ja 

mukautuvat nopeasti vastaamaan liikenteen ja logistiikan käyttäjätarpeiden muu-
toksiin.  

• Polttoaineiden, ajoneuvojen, infrastruktuurin ja palveluiden kehittäminen ja tuo-
tanto synnyttävät kannattavaa kansallista ja kansainvälistä liiketoimintaa. 

 
Liikennejärjestelmää kehitetään systemaattisesti asiantuntija- ja käyttäjätietoa hyödyn-
täen yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kesken. 
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TransSmart-kärkiohjelman päivitetty tiekartta
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Tavoitteet, politiikka TransSmart-tutkimusaihiot Saavutukset ja muutokset

...2030

Liikkujan ja kuljettajan palveluympäristöt

Yhteistoiminnalliset järjestelmät ja palvelut

Uusi liiketoiminta ja vienti Sujuvat, turvalliset ja ympäristöystävälliset matka- ja kuljetusketjut

Käyttäjätarpeet ja palvelulähtöisyys

Systeemitason tarkastelut: liikennejärjestelmä, älykäs (kaupunki)seutu, yms.

Liikenne palveluna

Energiatehokkuus ja päästöjen hallinta

Päästövähennykset, energia-, resurssi- ja kustannustehokkuus

Dynaamiset toimijaekosysteemit ja liiketoimintamallit

Vaiheittainen automaatio

Sähköajoneuvot liikennejärjestelmässä

”Pitkä tähtäin ja ennakointi”

Kestävä kehitys

”Tarve nopeille edistysaskeleille” ”Lähitulevaisuus, pitkäjänteisyys”

Joukkoliikenteen teknologia- ja palvelukehitys

TransSmart-

visio:

Älykäs ja 

vähähiilistä 

energiaa 

käyttävä 

liikenne

Kilpailukyky, teollisuus ja elinkeinoelämä

Kiireellisyys ja aikajänne

Vahva Suomi yhtenäisessä Euroopassa

Uudet (on-demand) liikkumis- ja kuljetuspalvelut

Resurssi- ja energiatehokas yhteiskunta Riippumattomuus fossiilisista polttoaineistaPäästövähennystavoitteet

Nestemäiset biopolttoaineet, kaasu ja vety

Digitalisaatio, big data

Uusien polttoaineiden markkinat

 

Kuva 2. Päivitetty TransSmart-tiekartta (2015).  

 
TransSmart-tiekartan päivittämisprosessi osoitti, että pääpiirteittäin vuonna 2013 laadittu tiekartta 
oli kahden vuoden jälkeen yhä ajankohtainen. Kokonaiskuvan uudelleentarkastelu nosti kuitenkin 
esille toimintaympäristössä tapahtunutta liikehdintää, jonka seurauksena tietyt teemat olivat painu-
neet taka-alalle ja toiset olivat voimistuneet. Vastaavat kehityssuunnat tunnistettiin myös liikenne-
järjestelmätasolla, ja niihin oli jo reagoitukin TransSmart-ohjelman taholla. Tarkennettu tiekartta on 
siten kuvaus TransSmart-kärkiohjelman asemoitumisesta viimeisenä toimintavuotenaan (2016) suh-
teessa liikennejärjestelmän ja koko laajemman yhteiskunnallisen toimintaympäristön nykytilaan. Se 
antaa myös viitteitä vuoden 2016 jälkeisille tutkimustarpeille suhteessa liikennejärjestelmän pitkän 
aikavälin tavoitteisiin. 
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TransSmart-kärkiohjelman tiekartta (alkuperäinen versio, 2013)
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TransSmart-tutkimusaihiotTavoitteet, politiikka Saavutukset ja muutokset

Kiireellisyys ja aikajänne

Käyttäjätarpeet ja palvelulähtöisyys

Kestävä kehitys

Eko- ja liikennesääintegroitu liikenteen hallinta

Liiketoiminnan synnyttäminen ja vienti

Multimodaaliset liikenteen hallinta-, tiedotus- ja 

maksujärjestelmät

”Pitkä tähtäin ja ennakointi”

Autonomiset ajoneuvojärjestelmät (automatisointi)

Sujuvat, turvalliset 

matka- ja kuljetusketjut

”Lähitulevaisuus, pitkäjänteisyys””Tarve nopeille edistysaskeleille”

Yhteistoiminnalliset järjestelmät ja palvelut

Uusia toimintamalleja kaupungeille ja alueille

Resurssi- ja kustannus-

tehokkuus

Riippumattomuus 

fossiilisista polttoaineista

Biopolttoaineet, LNG

Vihreä logistiikka ja työkoneet

Yhtenäinen Suomi

TransSmart-

visio:

Älykäs ja 

vähähiilistä 

energiaa 

käyttävä 

liikenne

Päästövähennykset

Rahoitus ja 

hinnoittelu

Valmiudet sähköautoilun 

yleistymiselle

Kaupungit ja työmatkat

Älykkään kaupungin joukkoliikenne

Älykäs kunnossapito (+ infra ja ajoneuvot)

Yhtenäinen Eurooppa

Resurssi-

tehokkuus

Sähköinen liikenne (voimalinja ja latausjärjestelmät)

Liikkujan ja kuljettajan palveluympäristöt

Päästövähennystavoitteet

Kilpailukyky,

teollisuus ja elinkeinoelämä

...2030

Julkissektorin toiminnan kehitys

Uusien polttoaineiden 

markkinat

 

Kuva 3. Alkuperäinen TransSmart-tiekartta (2013).  

 
Päivitetyssä TransSmart-tiekartassa (kuva 2) toimintaympäristön tavoitteista tärkeimpinä korostuvat 
perimmäiset ympäristötavoitteet, eli kehityskulku päästövähennysten kautta kohti kestävän kehityk-
sen mukaista, fossiilisista polttoaineista riippumatonta tulevaisuutta. Toisaalta toimintaympäristön 
kehityskohteena näkyy edelleen käyttäjätarpeisiin vastaaminen palvelulähtöisesti ja digitalisaation 
mahdollisuuksia hyödyntäen. Poikkileikkaava, ajankohtainen näkökulma on kilpailukyvyn, teollisuu-
den ja elinkeinoelämän teemakokonaisuus, ja siinä erityisesti Suomen kansantaloudelliset mahdolli-
suudet globaaleilla markkinoilla älykkään ja vähähiilisen liikenteen sovelluskohteissa. 
 
Tiekartan keskitasolla kuvatuista liikennejärjestelmässä tavoitelluista saavutuksista ja muutoksista 
perustana säilyvät sujuvat, turvalliset ja ympäristöystävälliset matka- ja kuljetusketjut sekä koko 
liikennetoimialan päästövähennykset yhdistettynä energia-, resurssi- ja kustannustehokkuuteen. 
Uusien polttoaineiden markkinat sekä kotimaassa että ulkomaisia vientimarkkinoita ajatellen nähtiin 
keskeisenä. 
 
Liikennejärjestelmän tasolla tiekarttaan nostettiin uutena muutostarpeena ja kehityskohteena lii-
kenne palveluna -konsepti. Se nivoutuu kokonaisuudeksi esimerkiksi liikkujan ja kuljettajan palvelu-
ympäristöjen kehitystyön kanssa, ja voidaan siten nähdä vaiheittain etenevän teknologia- ja palvelu-
kehityksen pitkän tähtäimen tavoitteena. Uutena elementtinä liikennejärjestelmätasolle lisättiin 
dynaamiset toimijaekosysteemit ja liiketoimintamallit, jotka liittyvät yhtä lailla liikenne palveluna  
-konseptiin kuin muiden uusien teknologiaratkaisujen, polttoaineiden tai toimintatapojen muutok-
siin. Dynaamisuudella tarkoitetaan päätöksenteon oikea-aikaisuutta, reaktiokykyä ja esimerkiksi 
tarvittavaa riskinottokykyä uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. 
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Tiekarttaan jäsennellyissä TransSmart-ohjelman tutkimusaihioissa esitetään liikennejärjestelmän 
sekä laajemman toimintaympäristön haasteisiin parhaiten vastaavia teemakokonaisuuksia. Nämä 
tutkimusteemat ovat TransSmartin strategisesti keskeisiä painopistealueita, joilla tutkimusosaami-
nen on vahvaa, ja joille on tiekarttatyön osoittamana kysyntää sekä lähitulevaisuudessa että pidem-
mällä aikavälillä. Uutena tutkimusohjelman poikkileikkaavana teemakokonaisuutena nimettiin sys-
teemitason tarkastelut, joilla tarkoitetaan esimerkiksi liikennejärjestelmäkokonaisuuden vaikutusar-
viointia tai seututason kehityshankkeita. Joukkoliikenteen teknologia- ja palvelukehitys nostettiin 
päivitettyyn tiekarttaan itsenäiseksi teemakseen, joka myös yhdistelee TransSmart-ohjelman eri 
osaamisia ja tutkimusaiheita kuten ajoneuvot, polttoaineet, liikkumistottumukset, matkaketjupalve-
lut, yms. 
 
Energiaan ja polttoaineisiin sekä yhteistoiminnallisiin järjestelmiin ja automaatioon keskittyvä tutki-
mus saivat rinnalleen uudet (on-demand) liikkumis- ja kuljetuspalvelut -tutkimusaihion. Se käsittää 
laajan kirjon tutkimushankkeita ja -osaamista, jotka vastaavat digitalisaation mahdollisuuksia hyö-
dyntäen erityisesti liikenne palveluna -konseptin kehitystarpeisiin. 
 

Päätelmät 

TransSmart-kärkiohjelman visio- ja tiekarttahanke tuki onnistuneesti sekä ohjelmakokonaisuuden 
sisäistä synkronisointia että toiminnan strategista suuntaamista vuoropuhelussa asiakas- ja sidos-
ryhmien kanssa. Kaksivaiheinen ennakointiprosessi kytkeytyi joustavasti osaksi ohjelman etenemistä 
huomioiden samanaikaisesti toimintaympäristön dynaamisuuden. Kehitettyä toimintatapaa voidaan 
suositella myös muiden tutkimus- ja kehitysohjelmien koordinaation tueksi. 
 
Visio- ja tiekarttahanke linkitti kärkiohjelman neljä teemaa yhteisen vision äärelle, joka täsmensi 
myös TransSmart-ohjelman asiakas- ja sidosryhmätahojen pitkän aikavälin tavoitteet. Tiekartta tar-
kensi tätä näkemystä konkreettisiksi tutkimusaihioiksi suhteessa liikennejärjestelmään ja laajempaan 
toimintaympäristöön. Ennakointityö tuki ohjelman sisäisten synergioiden tunnistamista, ja esimerk-
keinä onnistuneista uusien osaamisyhdistelmien tutkimushankkeista voidaan mainita mm. SEA-
EFFECT BC ja Living Lab Bus. Nämä hankkeet luovat uutta osaamista tutkimusteemojen rajapinnoille 
sekä ilmentävät liikennetutkimuksen vaikuttavuutta uuden liiketoiminnan synnyttämisessä. Laajan 
teemarajat ylittävän tutkimusyhteistyön käynnistämiseksi nelivuotinen ohjelmakausi osoittautui 
suhteellisen lyhyeksi ajaksi. Irtautuminen pitkästä yhden teeman tutkimusohjelmien perinteestä vie 
aikansa, minkä seurauksena myöskään integroituminen uusien teemojen kanssa ei voi tapahtua het-
kessä.    
 

 SEA-EFFECTS BC 

• Hankkeessa kehitetään meriliikenteen mustan 
hiilen päästöjen mittaustekniikkaa ja monitoroin-
tia. Lisäksi selvitetään meriliikenteen päästömää-
räyksien tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. 

 Projektikonsortiossa yhdistyvät päästöjen mitta-
ustekniikan sekä sensori- ja informaatioteknolo-
gian osaamiset. 

 Living Lab Bus 

• Hankkeessa luodaan yhteiskehityksen mahdollis-
tava kokeilu- ja kehitysympäristö joukkoliiken-
teen viihtyisyyden, käytettävyyden ja sujuvien 
matkaketjujen ratkaisuille. 

• Projektikonsortiossa yhdistyvät ajoneuvo- ja 
moottoriteknologian, liikennetekniikan, tieto-
tekniikan sekä maankäyttötieteiden osaamiset. 
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Visio ja tiekartta toimivat ohjelman sisäisen vuoropuhelun ja viestinnän ohella myös tärkeänä kom-
munikoinnin välineenä ulkoisen ohjausryhmän, tilaaja- ja asiakastahojen sekä muiden sidosryhmien 
suuntaan. Erityisesti tutkimustarpeiden jäsentäminen ja fokusointi saivat ryhtiä tiekartan ja sen päi-
vityksen myötä. Eri aikajänteillä liikkuvat yhteiskunnalliset haasteet sekä liiketoiminnan ja verkottu-
misen tavoitteet kohtasivat ennakointiprosessin avulla TransSmart-tutkimuspanokset, mikä vahvisti 
kärkiohjelman strategisen suuntaamisen vaikuttavuutta.  
 

TransSmart-ohjelman jälkeen 

TransSmart-kärkiohjelma on tarjonnut VTT:n monitahoiselle liikennetutkimukselle näköalapaikan 
perehtyä sekä julkisen sektorin että yritysten tutkimustarpeisiin ja toteuttaa niitä yhteisprojekteissa. 
Toisaalta rahoittajapuoli on saanut päätöstensä ja liiketoimintansa tueksi laajan kattauksen sekä 
kansallista että kansainvälistä tutkimustietoa. TransSmart-kärkiohjelman voidaan siis katsoa saavut-
taneen tavoitteensa toimia liikenteen tutkimuksen kehittämisalustana.  
 
Pariisin ilmastosopimus viitoittanee liikennesektorin tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan 
suuntaa pitkälle tulevaisuuteen yhdessä liikenteen automaation ja muiden uusien digitaalisten pal-
veluiden kehittämisen kanssa. Nämä aihepiirit ja erityisesti niiden rajapinnat tarjoavat jatkossakin 
tutkimuksen sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyölle areenan, jossa TransSmart-tiekartan 
viitoittamana voidaan löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja liikennejärjestelmän ongelmiin sekä yri-
tysten liiketoiminnan ja julkisten palveluiden kestävyyden kasvattamiseen. Tärkeää on tarkastella 
liikennejärjestelmää kokonaisuutena: kaupunkiliikennettä, pitkämatkaista liikennettä ja näiden sol-
mukohtia sekä henkilöliikenteen että kuljetusten näkökulmasta. Erilaisia toimintaympäristön muu-
toksia ja niiden vaikutuksia liikenteen toimijakenttään kannattaa tiekarttatyön jälkeenkin seurata 
systemaattisesti. Esimerkiksi juuri nyt öljyn halpa hinta luo markkinapaineita kotimaisille bioener-
giayrityksille hallituksen biotalouspainotuksesta huolimatta ja kasvattanee fossiilisten liikennepolt-
toaineiden käyttöä.  
 
TransSmart-visio ja -tiekartta tarjoavat lähtökohdan liikennetutkimuksen linkittämiseksi entistä vah-
vemmin osaksi myös muita VTT:n kärki- ja innovaatio-ohjelmia sekä teemoja joita ovat mm. Tuotta-
vuusharppaus esineiden ja asioiden internetillä (IoT), Kilpailukykyä Suomen valmistavalle teollisuu-
delle (For Industry), Älykkäät energiajärjestelmät ja alueet (Ingrid+), Tie biotalouteen sekä Älykäs 
kaupunki. Tutkimusteemojen ja -ohjelmien yhteisiä tarjoamia ja toimijoiden uusia yhteistyömuotoja 
tunnistamalla voimme edistää Suomen kilpailukykyä kasvattavien ekosysteemien syntymistä, uuden 
liiketoiminnan käynnistymistä ja vanhan uudistumista sekä koko yhteiskunnan kestävyyttä.  
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