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Liikenteen muutoksia:

• liikennelainsäädännön uudistukset

• liikenteen digitalisoituminen 

• uudenlainen palveluntarjonta 

• hallinnolliset uudistukset 

• ihmisten vähitellen muuttuvat tavat liikkua 

• uutta autotekniikkaa ja polttoaineita

Kalvo: MaasDigiboksi-hanke
www.vtt.fi/maasdigiboksi



Liikenteen muutoksia:
• liikennelainsäädännön uudistukset

• Liikennepalvelulaki eli laki liikenteen palveluista I, II ja III 
(mm. viranomaissääntely vähentynyt, markkinoille sujuvammin, 
taksien hinnat vapautuneet, osa-aikainen taksiyrittäjyys helpompaa,)

• liikenteen digitalisoituminen 
• esim. digitaalisten ohjelmistojen hyödyntäminen matkojen 

yhdistelyssä, lippujen hankkiminen netistä/kännykällä
• uudenlainen palveluntarjonta

• mm. matkaketjut ja palvelupaketit
• hallinnolliset uudistukset 

• esim. sote- ja maakuntauudistus sekä virastouudistuksia
• ihmisten vähitellen muuttuvat tavat liikkua 

• avoimuus esim. kimppakyyteihin, auton (vertais-)vuokraamiseen, 
julkisen liikenteen käyttämiseen, etäkokoukset ja etätyöpäivät…

• uutta autotekniikkaa ja polttoaineita
• hybridi/sähkö/kaasu…

Kalvo: MaasDigiboksi-hanke
www.vtt.fi/maasdigiboksi





Hyviä esimerkkejä

HTM, projektiasiantuntija Heli Siirilä

Vaasan yliopisto Levón-instituutti

MoveIT
Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 
Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030



Open Arctic Maas -hankekokonaisuus  Lapissa
• Strategista verkostoyhteistyötä kestävien 

liikkumispalveluiden edistämiseksi 

• Digitaalisten valmiuksien ja palvelutason 
kasvattaminen Pohjois-Suomen alueella 

• Tavoitteena Lapin reittiopas – hajallaan olevat 
tiedot yhteen järjestelmään  koodausta!

• Uusien digitointityökalujen ja toimintamallien arviointi 

• Mahdollisuus integroida liikkumispalveluiden 
hakutoiminnallisuus osaksi kohteiden ja yritysten 
sivustoja

Lähde: https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/PublishingImages/casekortit/Casekortti_Open_Arctic_MaaS.pdf

https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/PublishingImages/casekortit/Casekortti_Open_Arctic_MaaS.pdf


OP Liikkuminen 
– tavoitteena vähentynyt tarve auton omistamiseen 

• OP Yhteisauto – yritysten, yhteisöjen ja 
julkisorganisaatioiden yhteiskäyttöauto

• OP Kausiauto – auto väliaikaiseen tarpeeseen kotiovelle 
toimitettuna

• OP Kulku – ladattavien autojen leasing-palvelu

• DriveNow – yhteiskäyttöauto minuuttihinnalla 
(käytössä pääkaupunkiseudulla) 

Lähde: https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/PublishingImages/casekortit/MaasDigiboksi_Casekortti_OPliikkuminen.pdf

https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/PublishingImages/casekortit/MaasDigiboksi_Casekortti_OPliikkuminen.pdf


BloxCar
– autojen vertaisvuokrauspalvelu

• Ajoneuvojansa voivat antaa vuokralle yksityishenkilöt, 
yritykset, kaupungit ja kunnat

• Varaukset tehdään verkkopalvelun kautta, jota voivat käyttää 
palveluun liittyneet henkilöt. Applikaatio tulossa v. 2019.

• BloxCar:ssa lisäpalveluna

• Vakuutus vuokrauksen ajalle If:n kautta

• Shareit-tiepalvelu yhdessä Autoliiton kanssa

Lähde: https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/PublishingImages/casekortit/MaasDigiboksi_Casekortti_BloxCar.pdf

https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/PublishingImages/casekortit/MaasDigiboksi_Casekortti_BloxCar.pdf


Whim – liikkumista kuukausimaksulla pääkaupunkiseudulla 



Yhteenvetoa ja ajatuksia esimerkeistä
• Liikkumisesta palvelu, vähentynyt tarve omistaa oma 

auto (auto on käyttämättä keskimäärin 90–95% 
ajasta)

• Soveltuvuus ok kaupunkimaisiin ympäristöihin

• Liikkumisen muutos vaikuttanee yhtä paljon 
yksilöihin, yrityksiin ja julkishallintoon. Uuden 
oppimista ja poisoppimista.

• Kaikki esimerkit suomalaisia yrityksiä. Suomessa on

• osaamista ja halua kasvaa ulkomaille

• maantieteellisesti kattavat nettiyhteydet, ei datakattoa

• kuluttajilla (äly)laitteita


