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Liikennejärjestelmän osajär-
jestelmiä, joita toistaiseksi 

on suurelta osin kehitetty omi-
na yksikköinä, on jatkossa tar-
kasteltava osana suurempaa 
kokonaisuutta jotta tarvitta-
vien palvelujen kehittäminen 
ihmisten arkea varten olisi 
mahdollista . Kestävässä lii-
kenteessä keskeisiä element-
tejä ovat energiatehokkuus, 
vähähiilinen energia sekä 
älykkäät, tieto- ja viestintätek-
niikkaa hyödyntävät järjestel-
mät ja palvelut . Kaupunkiseu-
duilla keskeinen kehityskohde 
on joukkoliikenne .

Vuosien 2013–2016 kärkioh-
jelma TransSmart toimii suju-
van, kustannustehokkaan ja 
ympäristöystävällisen liiken-
nejärjestelmän kehitysalus-
tana . Vähähiilisen energian, 
puhtaiden ja energiatehokkai-
den ajoneuvojen, tehokkaiden 
ICT ratkaisujen ja älykkäiden 
liikennepalvelujen käyttöön-
oton sekä näitä tukevan sosi-
oteknisen muutoksen avulla 
liikennejärjestelmä kokonai-
suudessaan saatetaan kestä-
vän kehityksen tielle . VTT:ssä 
ohjelma kohdistuu strategian 
kahteen painopistealueeseen, 
kestävään kehitykseen ja digi-
taaliseen maailmaan, ja hyö-
dyntää VTT:n poikkitieteellistä 
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Älykäs vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne

TransSmart 
kärkiohjelma
Liikenne, sekä henkilö- että tavaraliikenne kaikki 

liikennemuodot mukaan lukien, tulee kääntää kestävän 

kehityksen tielle. Liikenteen merkitys päästölähteenä 

ja energian kuluttujana korostuu jatkossa entisestään 

teollisuuden ja rakennussektorin pienentäessä 

päästöjään ripeästi.

osaamista liikenteen alueella . 
TransSmart jatkaa vuosi-

en 2009–2013 TransEco-oh-
jelman perinnettä ja toimin-
tamallia saattamalla yhteen 
avaintoimijat valtionhallin-
non, teollisuuden ja tutki-
muksen piiristä . Tutkimuksen 
osalta TransSmart linkittyy 
vahvasti liikenne- ja viestin-
täministeriön hallinnonalan 
Fintrip-hankkeeseen (Finnish 
Transport Research and Inno-
vation Partnership eli liiken-
teen osaamis- ja innovaatio-
verkosto) . 

Yhteistyötä haetaan myös 
kansainvälisistä verkostois-
ta . IEA- (kansainvälinen ener-
giajärjestö) ja EU-hankkeissa 
päästään tyypillisesti yhte-
yksiin suomalaisia toimijoita 
kiinnostavien tahojen kanssa . 

TransSmart-ohjelmalla on 
kaksi päätavoitetta: toisaalta 
tehokkaiden liikennepalvelu-
jen tuottaminen minimoimal-
la sekä kustannukset että 
ympäristövaikutukset (yhteis-
kunnallinen ulottuvuus) ja toi-
saalta uuden vähähiiliseen ja 
älykkääseen liikenteeseen liit-
tyvän liiketoiminnan kehit-
täminen suomalaisille toi-
mijoille (liiketoiminnallinen 
ulottuvuus, esim . biopoltto-
aineet, sähköajoneuvot, lii-

kenteen ICT ja älykkäät liiken-
nepalvelut) . Näiden ohella 
tuotetaan tietoa ja työkalu-
ja päätöksentekijöille liiken-
nejärjestelmän systeemisen 
muutoksen aikaansaamisek-
si ja suuntaamiseksi . 

Ohjelma jakautuu neljään 
toiminnalliseen pääteemaan:
• vähähiilinen energia
• edistykselliset ajoneuvot 
• älykkäät liikennepalvelut
• liikennejärjestelmä

Vähähiilinen energia & 
edistykselliset ajoneuvot

Viereisen sivun kuvassa on lii-
kenne- ja viestintäministeriön 
Tulevaisuuden käyttövoimat 
liikenteessä (2013) -raportissa 
esitetty ”polttoainehierarkia” . 
Pyramidin kärjessä on lento-
liikenne, jossa vaihtoehtoja 
on vähän, ja johon sähkö ei 
sovellu . Pohjalla ovat kevyet 
ajoneuvot ja kaupunkiliiken-
ne, ja näiden osalta vaihtoeh-
toja on paljon, ml . sähköistys . 

Jos sähköistäminen on 

mahdotonta lentoliikenteen 
osalta, niin sitä se on myös 
käytännössä meriliikenteen 
osalta (poikkeuksena huvi-
alukset ja jotkut lossityyppi-
set sovellukset) ja hyvin haas-
tavaa tieliikenteen raskaiden 
ajoneuvojen osalta . Sähkön 
hyödyntäminen raskaissa 
maantieajoneuvoissa edellyt-
täisi jatkuvan sähkönsyötön 
järjestämistä . 

TransSmartissa sähköajo-
neuvojen tutkimus painottuu 
hyötyajoneuvoihin . Korke-
an käyttöasteen ajoneuvois-
sa kuten busseissa ja raskais-
sa työkoneissa sähköistyksen 
tuomat lisäkustannukset voi-
daan kuolettaa helpommin 
kuin henkilöautojen kohdal-
la . Lisäksi suomalaisella val-
mistavalla teollisuudella on 
annettavaa näissä ajoneuvo-
luokissa . 

Tutkimusaiheita ovat mm . 
energiavarastot (akustot), 
sähköbussien voimalinjarat-
kaisut, sähköbussien toimi-

TransSmartin pääteemat.
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vuus Suomen oloissa, bussi-
en pikalataus ja sähköbussien 
vaatima kokonaisjärjestelmä . 
Helsingin seudun liikenne 
HSL on tärkeä yhteistyökump-
pani sähköbussihankkeissa . 

Sähköajoneuvoissa tapah-
tuneesta kehityksestä huo-
limatta polttomoottori tulee 
olemaan tieliikenteen pää-
asiallinen voimalähde vielä 
vuosikymmenien ajan . Niin-
pä vähähiilinen liikenne tulee 
tarvitsemaan tehokkaita ja 
kestävän kehityksen mukai-
sia biopolttoaineita . Suomi 
on monessa suhteessa edellä-
kävijämaa liikenteen biopolt-
toaineissa, niin teknologian 
kuin kestävien biomassavaro-
jen osalta . Koska meillä lisäksi 
on useita biopolttoaineista lii-
ketoimintaa hakevaa yritystä, 
on selvää että biopolttoaineet 
ovat vahvasti mukana TransS-
mart ohjelmassa . Painopiste 
on kuitenkin loppukäytössä ja 
tuotelaatujen sovittamisessa 
eri ajoneuvotyyppien tarpei-
siin, ei niinkään biopolttoai-
neiden valmistuksessa .

Dieselpolttoaineen korva-
us on katsottu keskeiseksi tee-
maksi . Keskitisleiden kysyntä 
on kasvanut mm . henkilöau-
tojen dieselöitymisen ja lento-
liikenteen kasvun takia . Itäme-
rellä vuonna 2015 voimaan 
astuvat laivojen rikkipäästöra-
jat tulevat edelleen kasvatta-
maan keskitisleiden kysyntää . 

TransSmart -ohje lman 
alla toteutetaan vuosina 
2013–2015 raskaaseen auto-
kalustoon painottuva pilo-
tointihanke dieselpolttoainet-
ta korvaavista vaihtoehdoista . 
Hankkeen päärahoittaja on 
Tekes, ja toimintamallina on 
yritysten ja tutkimuslaitok-

sen (VTT) verkottunut hanke . 
Hankkeen yritysosiossa on 
kolme pääteemaa/lohkoa (su-
luissa rahoitusta saava yritys-
osapuoli):
• Etanolin osuuden lisäämi-

nen raskaassa kalustossa 
(NEOT/St1)

• Mäntyöljyyn perustuva 
uusiutuva dieselpolttoaine 
(UPM)

• Biometaanin osuuden li-
sääminen raskaassa ka-
lustossa ja lisäarvo uu-
situvalle parafiiniselle 
dieselpolttoaineelle dual-
fuel ratkaisuissa (ryhmä-
hanke Stara (Helsingin 
kaupunki) & Itella) 
Näiden rinnalla oleva VTT:n 

tutkimuslaitoshanke keskittyy 
uudenlaisten biopolttoainei-
den vaatimaan menetelmä-
kehitykseen ja vaihtoehtoisiin 
polttoaineisiin liittyvään IEA-
yhteistyöhön palvellen koko 
hankekokonaisuutta . Koko-
naishanke kokoaa yhteen tär-
keimmät biopolttoaineisiin 

panostavat energiayhtiöt ja 
tärkeimmät bussi- ja kuorma-
auto-operaattorit . 

Älykkäät liikennepalvelut

Liikennepolitiikassa painopis-
te on muuttunut liikenneverk-
kojen rakentamisesta ja yllä-
pidosta niiden tehokkaaseen 
operointiin, mikä vaikuttaa pi-
demmällä tähtäimellä myös 
kaupunkikehitykseen ja alue-
rakentamiseen . Liikennejär-
jestelmää tulee kehittää koko-
naisuutena, jotta se saadaan 
käännettyä kunnolla kestä-
vän kehityksen uralle . Ajatte-
lu tavan muutos on tärkeää 
niin kansainvälisten ilmasto-
tavoitteiden saavuttamiseksi 
kuin suomalaisen elinkeino-
elämän uusiutumisen kannal-
ta . 

Kehittynyttä tieto- ja vies-
tintäteknologiaa hyödyntä-
vä älyliikenne mahdollistaa 
osaltaan globaaleista ja kan-
sallisista haasteista johdettu-
jen liikennepoliittisten tavoit-
teiden (palvelutaso, sujuvuus, 
turvallisuus, ympäristöystä-
vällisyys) saavuttamisen en-
tistä tasapuolisemmin ja te-
hokkaammin . Vähähiilinen ja 
älykäs liikenne sekä käyttä-
jäkeskeiset palvelukonseptit 
mahdollistavat myös suoma-
laisille yrityksille uusia liike-
toimintamahdollisuuksia .

Älykkäiden liikennepalve-
luiden avulla pyritään saa-
maan koko liikennejärjestel-
mä toimimaan saumattomasti 
yhteen matka- ja kuljetusket-
juissa sekä tehostamaan ter-
minaalien ja matkakeskusten 

toimintoja . Liikenne ja liikku-
minen voidaan mieltää yhä 
enemmän osana kokonais-
valtaisempaa palvelukokonai-
suutta (Traffic as a Service) . 
Logistiikassa älykkyys mah-
dollistaa kehittyneen toimi-
tusketjun hallinnan, mikä vä-
hentää yritysten kustannuksia

EU:n ja kansallisesta älylii-
kenteen strategiasta johdetut 
TransSmart-ohjelman älykkäi-
den palveluiden keskeiset ke-
hittämisteemat ovat:
• yhteistoiminnalliset järjes-

telmät ja palvelut
• palveluekosysteemit, liike-

toimintamalli, vientikon-
septit ja ennakointi

• edistykselliset multimo-
daalit liikenteenhallintajär-
jestelmät ja palvelut

• älykkäät kaupunkiympä-
ristöt ja liikennekäytävät, 
jotka toimivat myös alus-
toina palveluiden pilotoin-
nissa ja demonstroinnissa 
osana niiden kehittämistä

Ohjelman tavoitteena  
on  edistää palvelukokeilu-
jen toteuttamista niiden vai-
kutusten ja kehittämistarpei-
den selvittämiseksi aidossa 
toimintaympäristössä yhteis-
työssä yritysten, viranomais-
ten, käyttäjien ja tutkimusor-
ganisaatioiden kanssa . Näin 
edistetään yhteiskunnalle 
hyödyllisten käyttäjäkeskeis-
ten palveluiden kehittämistä 
yhteisellä rahoituksella ja jae-
tulla riskillä sekä todennetaan 
uskottavasti niiden vaikutta-
vuus ja hyödyt myös vienti-
referenssien näkökulmasta . 

Eri liikennemuotojen polttoaineen käyttötarpeiden prio-
risointi esitettynä hierarkisesti (LVM Käyttövoimat 2013).

TransSmart-ohjelman älykkäiden palveluiden kehittämisteemat vuonna 2013.


