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Hallinnon, tutkimuksen ja 
yritysten yhteistyöfoorumi

• Kokoamme hallinnon, tutkimuksen ja yrityssektorin yhteen 
kehittämään älykästä ja kestävää liikennejärjestelmää.

• Liikennejärjestelmän kehittäminen ja uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen kestävillä ja 
älykkäillä ratkaisuilla kansallisesti ja kansainvälisesti.

• Tavoitteena on erottua erityisesti liikennealan 
tulevaisuuden ratkaisujen edistämisen yhteistyöfoorumina 
Suomessa ja linkkinä kansainvälisiin verkostoihin. 

• Käynnistynyt kolmivuotisena LVM:n projektina ja toiminut 
vuodesta 2006 lähtien voittoa tavoittelemattomana 
yhdistyksenä.

• Jäseniä tällä hetkellä noin 110.



L i ikenteen 
ä lykkään ja  
kestävän 
tu leva isuuden 
rakentaminen 
vaikuttamal la ,  
verkottamal la j a  
viest imäl lä .

V E R K O T T A M I N E N V I E S T I N T ÄV A I K U T T A M I N E N

> Vaikuttajatapaamiset

> Eduskunnan 
asiantuntijakuulemiset

> Liikennealan 
sääntelytyöhön 
osallistuminen

> Ohjausryhmät, työryhmät ja 
hankeryhmät

> Kansalliset ja kansainväliset 
yhteistyöfoorumit

> Ohjelmatyö ja 
ekosysteemikehitys

> Jaostoiminta

> Ohjelmatyö ja 
ekosysteemikehitys

> ITS World ja Europe 
kongressit

> Viranomaisyhteistyö

> Pohjoismainen yhteistyö ja 
verkostot

> ITS Nationals -verkosto

> Verkostopäivä, omat 
vuotuiset tapahtumat sekä 
teemakohtaiset työpajat

> Verkoston opintomatkat

> Kumppanitapahtumat

> ITS Finland –sivuston 
uutisointi, tapahtumat 

> Jäsenten esittelyt ja uutiset

> Future Mobility Finland -
sivusto alan kansainväliseen 
viestintään

> ITS Finland uutiskirje kahden 
viikon välien

> Sosiaalisen median kanavat

> Virtuaalitapahtumat ja 
webinaarit

> Yhteisjulkaisut ja alan esille 
tuominen mediassa

L i i k e n n e a l a n k e s t ä v ä n k a s v u n o h j e l m a 2 0 1 8 - 2 0 2 1 - 2 0 2 3

L i i k e n t e e n k i e r t o t a l o u s h a n k e 2 0 2 0 - 2 0 2 2

V I E N T I



Mahdollistava hallinto, tutkimus ja infrastruktuuri
Tiet, radat, satamat, lentoasemat
Kulkuvälineet – sähköisen liikenteen innovaatiot
Kehittäminen, hoito ja ylläpito

Tieto- ja sähkö-liikenneinfrastruktuuri
Mobiilidata  4G/5G 
Laajakaista
Älykkäät verkot, latausinfra

Älykkään liikenteen infrastruktuuri
Digitaalinen maksaminen ja clearing
Liikenteen hinnoittelu
Reaaliaikainen  ja paikkasidonnainen tiedonsiirto
Yhteentoimivat tietopalvelut – liikenteen roaming

Pilvipalvelut, tieto, rajapinnat ja alustat
Pilvipalvelut, avoin tieto, lähdekoodi ja avoimet rajapinnat, avoin palveluväylä, Internet 
of Things

Liikkuminen ja kuljettaminen palveluina
Useita palveluntuottajia liikkumis- ja kuljetuspalvelujen arvoketjussa.
MaaS –operaattorit, Internet of Traffic. 

Liikennejärjestelmä 2.0 - digitalisoituvan liikenteen ekosysteemi



Mahdollistava hallinto, tutkimus ja infrastruktuuri

Tieto- ja sähköliikenneinfrastruktuuri

Älykkään liikenteen infrastruktuuri

Pilvipalvelut, tieto, rajapinnat ja alustat

Liikkuminen ja kuljettaminen palveluina



Liikenne monimuotoisessa 
murroksessa



Autonominen liikenne -

turvalisesti, sujuvasti ja 

päästöttömästi

Ajoaika hyötykäyttöön, 

työntekoon ja 

viihtymiseen. 

Älykäs ja 

kustannustehokas

pysäköinti

Yhteiskäyttöiset ja 

jaetut resurssit.

Nopeat ja edulliset

ovelta-ovelle palvelut

Yhteentoimivat liput ja 

liikkumisvälineet

Virtuaaliliikenteen ja 

fyysisen liikenteen liitto

Ennakoivat ja oikea-

aikaiset huoltopalvelut

Ennakoiva ja sujuva

liikenteen ohjaus

Digitalisoituvan liikenteen palvelupaletti

Liikenteen

sähköistymisen

ekosysteemipalvelut

Sensorointi
(Avoin)

data
5G IoT Alustat Mobiili

Keino-

äly

Pyöräilyn infra ja 

palvelut 2.0

Uudet laitteet ja palvelut

– dronet, hyperloopit, 

hoverboardit, älylasit, 

yksipyöräiset jne.

PAYD- ja PHYD-

vakuutuspalvelut

Autonomiset satamat ja 

laivat

MaaS – liikkumisen uusi

aikakausi



Liikenteen automaatio.
Automaattinen syöttöliikenne.
Vihreä ja älykäs teknologia- ja palveluvienti. 



Älykäs kaupunkiratikka
Vihreä ja älykäs investointi kaupunkien tulevaisuuteen.
Globaali kasvava vientimarkkina. 



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Älykäs kaupunkiratikka
Vihreä ja älykäs investointi kaupunkien tulevaisuuteen.
Globaali kasvava vientimarkkina. 



Älykkäämpi mittaaminen, 
puhtaampi kaupunki.

Investoinnit ilmanlaatu-, keli- ja 
ympäristötiedon mittaukseen.

Puhdas ja älykäs kaupunki 
tavoitteena kaikkialla.



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Kestävän liikkumisen palvelut
Kaupunkipyörät ja liikkumisen uusi aika



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Kestävän liikkumisen palvelut
Micromobility ja liikkumisen uusi aika



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Kestävän kuljettamisen palvelut
Sähköinen liikenne



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Kestävän kuljettamisen palvelut
Autonominen citylogistiikka





Älykäs lataus
Investoinnit liikenne- ja energiaverkkojen integroimiseen.
Autoilun päästötön tulevaisuus.



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Digitaalinen ohjaamo
Autoilun digitaalinen tulevaisuus.



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Autonominen meriliikenne
One Sea ekosysteemi



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Dronet ja ilmailun uudet mahdollisuudet
Digital Automation Cloud.



Better Data – Better Business – Better World
Investoinnit liikennejärjestelmän digitalisoimiseen.



Mobility as a Service
Liikkumisen palveluistuminen. 



Älykäs ja kestävä tulevaisuus
Investoinnit tutkimukseen, kokeiluihin ja 

ekosysteemiseen ajatteluun.



Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu.
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Maailman parhaat olosuhteet
“If it works in Finland, it works everywhere”



Liikennealan kestävän 
kasvun ohjelma 2021-2023



Kestävän kasvun ohjelma 
työkaluna hallitusohjelman 
toteutuksessa. 
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22.11.2021Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

OHJELMA: Poikkeuksellisen laaja-alainen yhteistyöohjelma liikenteen
toimialan systemaattiseksi kehittämiseksi vientivetoiseksi kasvualaksi.
Vetureina TEM ja LVM.

VISIO: Suomi on kansainvälisesti menestyvä älykkään ja kestävän
liikenne- ja logistiikkatoimialan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan,
investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijä tarjoten sujuvia,
turvallisia ja nollapäästöisiä ratkaisuja.

TAVOITE: Ohjelman tavoitteena on edistää alan kestäviin ratkaisuihin
perustuvaa vientivetoista kasvua ja synnyttää Suomeen 5 – 7 aktiivista
liikennealan kansainvälistä liiketoimintaekosysteemiä sekä toimialan
uuden liiketoiminnan kautta 10 000 uutta kestävän kasvun työpaikkaa
vuoteen 2025.

Liiketoimintaa liikenteestä

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2018-2021-2023

http://www.tem.fi/


17.8.2021Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

http://www.tem.fi/


Ekosysteemien 
muodostamisen motiivi

”Euroopan laajuisen 
innovaatiotutkimuksen tulosten 
mukaan 96% innovaatioista syntyy 
ekosysteemien kautta.”

Lähde: ”Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun 
turvaaminen 2020-luvulla”. Professori Erkki Ormala

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 1/2019



Ekosysteemien monipuolinen maailma

Lähde: Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2020/Yhdessa_kestavaa_kasvua_17022021.pdf


ALUSTAYHTIÖT muodostavat liikkumisen ekosysteemien ytimen 
mahdollistamalla datan liikkumisen toimijoiden välillä. 

KEKO ecosystem

TransDigi

RAAS

SmartRail ecosystem

Autonomous train

Aviation ecosystem

Drones / DroLo

Awake.AI Smart 
Port & Shipping

AUTOPORT

Smart Technology Hub

LuxTurrim5G+

Liikenteen 
dataekosysteemi

MaaS Open 
Ecosystem

FIT ME!

Ai HUB / FIMA 

Battery ecosystem

GACHA Robot buses

NUME

Oulu Automotive Cluster

Tampere 
Automotive Cluster

MIVI

Intralogistixx

Corridor as a 
Service

OneSea

INTENS

Smart chargingBUSINESS FINLAND 
KASVUMOOTTORIYRITYKSET

BUSINESS FINLAND 
VETURIYRITYKSET

SUOMEN AKATEMIA
LIPPULAIVAHANKKEET

TESTIALUSTAT ympäri Suomen tarjoavat liiketoiminnan kehitykselle uusia mahdollisuuksia.  

Liiketoimintaekosysteemi

Innovaatioekosysteemi

Ekosysteemiaihio
Digital Air Cargo

LIIKENTEEN EKOSYSTEEMIT tuovat alan 
toimijat ja uusimmat teknologiat yhteen 
luoden uutta liiketoimintaa ja innovaatioita. 
Uusia ekosysteemejä kehittyy toimialalle 
jatkuvasti.

OneSea 

Jaakonmeri

Number9 

UAS
OuluZone+5GTN

Jätkäsaari 

Mobility Lab
ITS Factory

Aurora 

Snowbox

Lapland 

Proving Ground
Test World

Sodankylä 

test site

6G Flagship

FCAI Flagship

Digirata

Neste

Nokia

KONE

Sandvik

ABB

Smart infrastructure
& maintenance

Rural MaaS

Tampere AI ecosystem

Oulu Innovation Alliance

Raskas sähköinen 
liikenne

Biofuels

Hub of intelligent machines
and manufacturing

AwakeAi

SiloAi

ICEYE Vediafi Unikie

Lamor

Ikonit: flaticon.com

https://kekoecosystem.com/ecosystem/
http://transdigi.fi/fi
https://autonomous.fi/
https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/smarttram-ecosystem-brings-attractive-solutions-sustainable-mobility-while-fostering
https://www.businessfinland.fi/4aa090/globalassets/julkaisut/invest-in-finland/finnish-aviation-landscape-20200826.pdf
https://www.awake.ai/ecosystem
https://autoport.fi/
https://www.smarttechnologyhub.com/fi/ecosystem/
https://www.luxturrim5g.com/
https://www.fintraffic.fi/fi/fintraffic-2
https://whimapp.com/become-a-partner/
https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/funding/26625
https://research.tuni.fi/aihubtampere/
https://www.synocus.com/ecosystems/battery-ecosystem/
https://sensible4.fi/gacha/
https://www.nume.org/
https://automotive.oulu.com/
https://businesstampere.com/fi/toimintaymparisto/liiketoimintaekosysteemit/tampereen-autoteollisuuden-klusteri/
https://businesstampere.com/fi/toimintaymparisto/liiketoimintaekosysteemit/tampereen-autoteollisuuden-klusteri/
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/tampereen-yliopisto-tutkii-yritysten-kanssa-tulevaisuuden-autojen-kayttoliittymia
https://www.intralogistixx.org/
https://www.vedia.fi/caas/
https://www.oneseaecosystem.net/
http://intens.vtt.fi/index.htm
https://www.oneseaecosystem.net/test-area/
http://number9.fi/
https://www.ouluzoneplus.com/
https://5gtn.fi/
https://mobilitylab.hel.fi/
https://businesstampere.com/business-environment/business-ecosystems/its-factory-mobility/the-test-environment-a-size-of-a-city/
https://auroralivinglab.fi/
http://laplandpg.fi/
https://www.testworld.fi/
https://sod5g.fmi.fi/
https://www.oulu.fi/6gflagship/
https://fcai.fi/
https://digirata.fi/
https://www.neste.com/fi/tiedotteet-ja-uutiset/sustainability/neste-kehittaa-raakaoljyn-kayttoa-vahentavia-uusia-ratkaisuja-ja-lisaa-tutkimusta-suomessa
https://www.nokia.com/blog/unlocking-industrial-5g/
https://www.kone.com/en/
https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/artikkeli/ilmastoystavallisempaa-kaivostoimintaa-verkostojen-yhteistyolla-sandvik
https://new.abb.com/news/fi/detail/71325/abb-kaynnistaa-green-electrification-2035-ohjelman-hiilineutraaliustavoitteen-saavuttamiseksi
https://www.kaikkikyytiin.fi/
https://www.awake.ai/
https://silo.ai/
https://www.iceye.com/
https://www.vedia.fi/fi/
https://www.unikie.com/en/
https://www.businessfinland.fi/4af899/globalassets/finnish-customers/news/news/2020/lamor.pdf


Suuntana maailma.



25.11.2021FINTRAFFIC

Globaalien liikennemarkkinoiden

arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä yli



25.11.2021 Fintraffic



Kaikki digitalisoituu, sähköistyy ja 
lopulta myös automatisoituu
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COMMUNICATIONS
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Suurlähettilään yrityskahvit



Dubai World Expo

9.-13.1.2022 
Mobility & Sustainability

Yhteistyössä Team Finland & ITS Estonia
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ITS World LA 18.-22.9.2022

Nordic+ Pavilion
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ITS World LA 18.-22.9.2022

Nordic+ Pavilion ”Experience Future Mobility Now”



25.11.2021 42Vaikuttaminen & verkottaminen & v iest intä
Verkostopäivä 18.8.2022



Jäsenistön palveluksessa.

M A R K O  F O R S B L O M E E M I L  R A U M A S A N N I  R E M O N E N

marko.forsblom@its-finland.fi

+358 405145100 

Hankejohtaja, Liikenteen 
kiertotalous -hanke

eemil.rauma@its-finland.fi

+358 505117876

Viestintä, markkinointi ja 
tapahtumat

sanni.remonen@its-finland.fi

+358 407270203

mailto:marko.forsblom@its-finland.fi
mailto:eemil.rauma@its-finland.fi
mailto:sanni.remonen@its-finland.fi

