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Delfoi

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Delfoi –tulevaisuuden tutkimuksen menetelmässä
perusajatuksena on kysyä asiantuntijoilta eli 
panelisteilta: Miltä tulevaisuus näyttää?

Asiantuntijoille esitetään kysymyksiä ja väitteitä, 
jotka kuvaavat tulevaisuutta.

Asiantuntijat vastaavat kysymyksiin ja perustelevat
(argumentoivat) vastauksensa ja kannanottonsa. 

Aineisto muodostuu sekä ”suorista vastauksista”
että ”argumentoinnista”.

Delfoin perusajatuksena on järjestää useita 
tarkentuvia paneelikierroksia, joissa päästään kerta 
kerralta ykä syvemmälle ja yhä täsmällisempään
tulevaisuuskuvaan. 

OEF eDELFOI:ssa oli 2 kierrosta.
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Sosio-teknisen muutoksen monitasomalli

LÄHDE: Geels, F. W. & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy 36. Geels, F. W. 2011. The multi-level 
perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. Environmental Innovation and Societal Transitions 1

Kuvassa sosioteknisestä toiminta-
ympäristöstä kohdistuu muutospai-
netta niche-tasolle sekä regiimiin, 
mikä vaikuttaa niche-innovaatioiden 
kehittämiseen sekä regiimin toimin-
tamallin tasapainon järkkymiseen. 
Regiimin epävakaistuminen avaa 
ikkunoita uusille niche-innovaatioille, 
jotka saavat mahdollisuuden päästä
osaksi uutta regiimiä (Geels & Schot
2007). Regiimi valikoi sopivat ratkai-
sut ja ylläpitää valittuja ratkaisuja 
ottaen ne osaksi vakiintuneita käy-
täntöjä. Kuvassa on eritelty regiimin
ulottuvuudet: markkinat ja käyttäjät, 
teollisuus, politiikka, tiede, tekno-
logiat ja kulttuuri. Muutos yhden 
ulottuvuuden elementissä, kuten tek-
nologiaan liittyvässä laillisesti sito-
vassa sopimuksessa, johtaa muutok-
seen toisessa elementissä, kuten 
käyttäjätottumuksissa, jotka edelleen 
aiheuttavat muutoksia toisaalla. Näin
uudet regiimit kehittyvät vaiheittain 
vanhoista regiimeistä

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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OEF eDELPHI:n rakentaminen

ESIMERKKI 1 ESIMERKKI 2

Ilmastonmuutos
(Asia johon emme ainakaan lyhyellä
aikavälillä voi juuri vaikuttaa)

Asia jolla megatrendiin reagoidaan tai aiotaan
reagoida tai voitaisiin reagoida
• Suomen ilmasto ja energiastrategia
• Tuulivoiman syöttötariffi
• Sähköautojen latausasemien rakentaminen

Asia, joka ilmentää ajurin toteutumista
Tuuli• - tai aurinkosähkön osuus 

Suomen energiankulutuksesta
Sähköautojen osuus Suomen autokannasta•

Asia, jolla ei ole historiaa. 
Asia joka ilmaantuu ”puun takaa”
• Geotermisen lämpöenergian käyttöönotto
• Kansainvaellus Suomeen ihanteellisiin

”välimerellisiin” ja avariin asuinolosuhteisiin
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Digitalisaatio
(Asia johon emme ainakaan lyhyellä
aikavälillä voi juuri vaikuttaa)

Asia jolla megatrendiin reagoidaan tai aiotaan
reagoida tai voitaisiin reagoida
• Tietojenkäsittelytieteiden ja -taitojen korostuminen

koulutuksessa
• Alustatalouden kehittäminen

Asia, joka ilmentää ajurin toteutumista
• 3D-tuostuslaitteiden myyntimäärä

Ohjelmoinnin opetuksen osuus opetuksen •

tuntikehyksessä

Asia, jolla ei ole historiaa. 
Asia joka ilmaantuu ”puun takaa”
• Kirjoitettu kieli katoaa – tilalle ääni, kuva ja tunteet:

Teknologisten välineiden kehittyessä ihmiset luopuvat 
kokonaan kirjoitetun tekstin lukemisesta. Kaikki 
informaatio ja kommunikaatio siirtyy akustiseen
ja visuaaliseen muotoon, mikä säästää aikaa ja
on vaivattomampaa. © METODIX Oy, Hannu Linturi ja Antti Kauppi & OPETUSHALLITUS, Jukka Vepsäläinen, ©
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OEF eDELFOI II

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy
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Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Johdanto: 

Osanotto
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OEF eDELFOI II - Osallistuminen

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy
sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©
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OEF eDELFOI II - Osallistuminen

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

Kutsutut

OEF jäsenet/varajäsenet  285

OEF ohjausryhmä                 22

Asiantuntijat                       184

YHTEENSÄ 491

Osallistuneet

OEF jäsenet/varajäsenet  229

OEF ohjausryhmä                17

Asiantuntijat                       135

YHTEENSÄ 381

Osallistuneet

OEF jäsenet/varajäsenet  80 %

OEF ohjausryhmä               77 %

Asiantuntijat                       73 %

YHTEENSÄ 78 %
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Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy
sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

OEF eDELFOI II – Osallistuminen: JÄSENISTÖ JA ASIANTUNTIJAVERKOSTOT

PANEELI VASTAUS % KYSEL.LKM VASTAAJIEN LKM

1 Luonnonvarat 72,9% 97 35

2 Liiketoiminta 84,1% 91 37

3 Koulutus 75,4% 135 49

4 Liikenne 75,5% 100 37

5 Marama 83,1% 131 49

6 Sote 73,1% 97 38

7 Rakennettu 76,9% 110 40

8 Teknologia 80,4% 95 37

9 Prosessi 77,8% 112 42

KESKIARVO/SUMMA 77,7% 968 364

YHTEENVETO ENNAKOINTIRYHMIEN VASTAAMISESTA (päiv. 23.1.)
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@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

OEF eDELFOI II - Osallistuminen

Ennakointiryhmä
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OEF eDELFOI II
Liikenne ja logistiikka

TULEVAISUUSKUVA

© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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1. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen niukkuus (ILM)
2. Globalisaatio, keskinäisriippuvuus (GLO)
3. Kaupungistuminen, keskittyminen (KAU)
4. Yksilöistyminen, hajautuminen (YKS)
5. Pitkäikäistyminen, ikääntyminen (IKÄ)
6. Palveluistuminen, palveluvaltaistuminen (PAL)
7. Digitalisaatio, dataistuminen (DIG)
8. Automaatio, robotisaatio (AUT)
9. Tekoälyistyminen, koneälyistyminen (ÄLY)
10. Jakamistalous, yhteistoiminta (JAK)

1. Maaliikenteen työntekijöiden määrä
2. Vesiliikenteen työntekijöiden määrä
3. Ilmaliikenteen työntekijöiden määrä
4. Liikennettä palvelevan toiminnan työntekijöiden määrä
5. Postitoiminnan työntekijöiden määrä
6. Moottoriajoneuvojen tuk- ja väh-kaup & korj. työntekijöiden määrä
7. Ilmaliikenteen matkustajamäärä
8. Rautatieliikenteen matkustajamäärä
9. Meriliikenteen matkustajamäärä
10. Ulkomaan meriliikenteen rahdin määrä

1. TALSINKI   ̶ Helsingin ja Tallinnan välinen rautatietunneli
2. NELIKOPTERIT   ̶ Miehittämättömät lennokit (nelikopteri, drone)
3. RAJATON VERKKOKAUPPA   ̶ Verkkokauppaan on kehittynyt globaali alusta
4. TULEVAISUUDEN TEHDAS   ̶ 3D-robotti-mikrotehtaat lähellä kuluttajia
5. SULAVA KESKILUOKKA   ̶ Matalapalkkaiset että korkean tuottavuuden työt lisääntyvät
6. KOILLISKAAPELI   ̶ Koilliskaapeli on tehnyt Suomesta hubin
7. MERKITYSMARKKINAT   ̶ Perinteinen työttömyys on marginalisoitunut
8. OPERAATTORIVETOINEN MAAS (Mobility as a Service)   ̶ Suomi tunnetaan MaaS-kotimaana
9. VIRTUAALITODELLISUUS (AR)   ̶ Logistiikkatyöntekijöiden virtuaalilasit
10. INSOURCING & RESHORING   ̶ Ulkoistamisen trendi on kääntynyt päinvastaiseksi
11. KABOTAASIKULJETUKSET   ̶ Puolan ja Baltian kuljetusyrittäjät valloittaneet Suomen tavaraliikennettä
12. HYPERLOOP   ̶ Helsinki-Tukholma-hyperloop
13. KIERTOENERGIA   ̶ Kierrätysenergia leikkaa merkittävästi muuta energiantarvetta

1. Politiikkavetoinen energiamuutos (uusiutuva energia) (ILM)
2. Turvallisuushakuisuus (eriarvoistuminen) (GLO)
3. Kaupunkikulttuuristuminen (eriytyminen) (KAU)
4. Design-hallinto, palveluorganisoituminen (räätälöityminen) (YKS)
5. Sosiaali- ja terveyspalvelun ohjaavuus (resurssi ja kustannus) (IKÄ)
6. Outcome economy, uusi arvonmuodostus (PAL)
7. Avoin big data (virtuaalistuminen) (DIG)
8. 3D-tulostus (tuotannon uudelleenorganisoituminen) (AUT)
9. Deep learning (koneoppiminen, machine learning) (ÄLY)
10. Alustatalous, kimppaistuminen (digitaaliset alustat) (JAK)

MEGATRENDIT AJURIT

SIGNAALIT

Reagoidaan
ajureilla

TRENDIT

Suora
vaik.

OEF eDELFOI II valmistelu ER4: Lii&LOG

DYNAMO-pilotin paneelisetti
Mukana Liikenteen ja logistiikan
OEF eDELFOI II:ssa sellaisenaan

Dynamon megatrendit ja ajurit
kysytty pääosin jo OEF eDELFOI I:ssä
kesäkuussa 2017
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DRIVER 1: KOUVOLA, SILKKITIEN PORTTI
Kouvolasta muodostuu uuden Silkkitien portti pohjoisessa Euroopassa vuoteen 2035 mennessä.  

DRIVER 2: AVARUUSLIIKETOIMINTA
Avaruusliiketoiminta ja satelliittiteknologia nousevat merkittäväksi toimialaksi Suomessa vuoteen 2035 mennessä.

DRIVER 3: POLTTOMOOTTORIN TÄYSKIELTO
Polttomoottorin käyttö on kielletty kokonaan kuluttajatalouksien liikennekäytössä Suomessa vuonna 2035.

DRIVER 4: RAUTATIEPALVELU PARANEE
Useiden operaattoreiden tarjoama rautatieliikenne parantaa palvelun laatua Suomessa vuoteen 2035 mennessä.

DRIVER 5: Operaattorivetoinen MaaS
Suomi tunnetaan vuonna 2035 MaaS-ajattelun kotimaana, jonka innovatiivisia liikkumispalveluita kopioidaan ja benchmarkataan yhtä 
paljon kuin suomalaista peruskoulua nykyisin (MaaS = Liikkuminen palveluna, Mobility as a Service).

AJURIT OEF eDELFOI II ER4
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DISRUPTIO

DISRUPTIOALAT - TOIMIALAMURROS

Luokittele ER4 "Liikenne ja logistiikka" -ennakointiryhmän toimialat sen mukaan, kuinka suuria muutoksia niissä tapahtuu vuoteen 2035 mennessä?

Nykykielenkäytössä DISRUPTIOLLA tarkoitetaan ilmiötä, jossa esimerkiksi jokin uuteen teknologiaan perustuva innovaatio haastaa alan perinteiset 
toimintatavat. Vierassana vaikuttaa melko vakiintuneelta, kun riittävän kuvaavaa suomennosta ei ole löytynyt. Disruptiosta on käytetty ilmausta häiritsevä 
innovaatio (disruptive ’häiritsevä’). Sitä selittävämpi mutta pitkähkö suomennos on vakiintuneiden toimintamallien murtuminen. Toisinaan puhutaan 
toimialamurroksesta (Kielitohtori 15.5.2017).

RAAHAA HIIRELLÄ KUKIN VASTUUALA SITÄ PARHAITEN KUVAAVAAN LAATIKKOON! VIRHEVASTAUKSEN VOI POISTAA KLIKKAAMALLA RUKSIA SINISEN 
PALKIN OIKEALLA LAIDALLA!

Disruptiotoimialat Arvaamattomat toimialat Stabiilit toimialat

OEF eDELFOI II ER4
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TRENDIT

TRENDI 1: AUTOKAUPAN LIIKEVAIHTO - Arvioi autokaupan ja huoltoliiketoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 2: MAALIIKENTEEN LIIKEVAIHTO - Arvioi maaliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 3: VESILIIKENTEEN LIIKEVAIHTO - Arvioi vesiliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035 

TRENDI 4: ILMALIIKENTEEN LIIKEVAIHTO - Arvioi ilmaliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 5: LOGISTIIKAN LIIKEVAIHTO - Arvioi logistiikka-alan yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035 

TRENDI 6: SÄHKÖAUTOJEN MÄÄRÄ - Arvioi täyssähköhenkilöautojen määrä Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 7: MOBIILITIETOLIIKENTEEN MÄÄRÄ - Arvioi Suomen matkapuhelinverkossa siirretyn datan määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 8: POSTIN ARVONLISÄYS - Arvioi posti- ja kuriiritoiminnan arvonlisäys vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 9: TIELIIKENTEEN TAVARAMÄÄRÄ - Arvioi tieliikenteen tavarakuljetusten määrä Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 10: LENTOMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ - Arvioi ilmaliikenteen matkustajamäärä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 11: RAUTATIEMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ - Arvioi rautatieliikenteen matkustajamäärä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 12: MERIKULJETUSTEN TAVARANMÄÄRÄ - Arvioi ulkomaan meriliikenteen rahdin määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

OEF eDELFOI II ER4
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SIGNAALIT

SIGNAALI 1: TALSINKI - Helsingin ja Tallinnan välille on rakenteilla rautatietunneli vuonna 2035.
SIGNAALI 2: ROBOTTILENTOTAKSI - Tekoälyn ohjaamat sähkölentolaitteet kuljettavat ihmisiä suurissa kaupungeissa vuonna 2035.
SIGNAALI 3: RAJATON VERKKOKAUPPA - Verkkokauppaan on vuonna 2035 kehittynyt samanlainen globaali kauppa-alusta kuin tänä 

päivänä Facebook on mediassa, Booking matkavarauksissa, Airbnb majoituksessa ja Über kuljetuksissa.
SIGNAALI 4: TULEVAISUUDEN TEHDAS - Yli puolet uusista tehtaista on vuonna 2035 niin sanottuja mikrotehtaita, jotka sijaitsevat lähellä

tuotteiden kuluttajia. Niiden toiminta perustuu 3D/4D-tuotantoon ja robotisaatioon. 
SIGNAALI 5: KOILLISKAAPELI - Koilliskaapeli on tehnyt Suomesta tärkeimmän Aasian ja Euroopan välisen tietoliikenteen solmukohdan eli

hubin, joka kerää ympärilleen IT-yrityksiä ja investointeja vuonna 2035.
SIGNAALI 6: VIRTUAALITODELLISUUS - Virtuaalitodellisuuden arkipäiväistyessä henkilöliikenne supistuu murto-osaan nykyisestä 

vuoteen 2035 mennessä.
SIGNAALI 7: SISÄISTÄMINEN & KOTOUTTAMINEN (INSOURCING & RESHORING) - Vuonna 2035 ulkoistamisen trendi on kääntynyt

päinvastaiseksi ja tällöin valtaosa yrityksistä sisäistää (insourcing vs. outsourcing) palvelujaan ja palauttaa monissa
tapauksissa myös tuotantoaan takaisin kotimaahan (reshoring vs. offshoring) niin sanotuista halvan työvoiman maista

SIGNAALI 8: KABOTAASI - Puolan ja Baltian maiden kuljetusyrittäjät ovat valloittaneet 25 % Suomen maanteiden tavaraliikenteestä
vuonna 2035. 

SIGNAALI 9: JÄÄMEREN RATA - Lappiin rakennetaan rautatieyhteys, joka yhdistää Suomen Koillisväylään sekä Siperian ja Pohjoisen
jäämeren raaka-aine- ja energiavaroihin vuonna 2035.

SIGNAALI 10: ROBOTTILAIVA - Ilman miehistöä kulkevat robottilaivat huolehtivat suurimman osan merirahtikuljetuksista vuonna 2035. 
SIGNAALI 11: AUTO ILMAN RATTIA - Kolmasosa kaikista uusista myydyistä henkilöautoista on tekoälyn ohjaamia, ilman kuljettajaa kulkevia

autoja vuonna 2035.
SIGNAALI 12: HYPERLOOP - Suomeen on rakennettu huippunopea Hyperloop-yhteys vuonna 2035.

OEF eDELFOI II ER2
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eDELFOI II
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OEF eDELFOI II ER4 - DRIVERIT

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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OEF eDELFOI II ER2 Driverit

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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Todennäköisyys
Merkityksellisyys

DRIVER 5: Operaattorivetoinen MaaS - Suomi tunnetaan vuonna 2035 MaaS-
ajattelun kotimaana, jonka innovatiivisia liikkumispalveluita kopioidaan ja 
benchmarkataan yhtä paljon kuin suomalaista peruskoulua nykyisin

DRIVER 1: KOUVOLA, SILKKITIEN PORTTI - Kouvolasta muodostuu uuden 
Silkkitien portti pohjoisessa Euroopassa vuoteen 2035 mennessä.  

DRIVER 2: AVARUUSLIIKETOIMINTA - Avaruusliiketoiminta ja satelliittitekno-
logia nousevat merkittäväksi toimialaksi Suomessa vuoteen 2035 mennessä.

DRIVER 3: POLTTOMOOTTORIN TÄYSKIELTO
Polttomoottorin käyttö on kielletty kokonaan
kuluttajatalouksien liikennekäytössä 
Suomessa vuonna 2035.

DRIVER 4: RAUTATIEPALVELU PARANEE - Useiden operaattoreiden tarjoama 
rautatieliikenne parantaa palvelun laatua Suomessa vuoteen 2035 mennessä
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OEF eDELFOI II : ER4 Liikenne & Logistiikka
DRAIVEREITA

DRIVER 1: Kouvola Silkkitien portti 
Kouvolasta muodostuu uuden Silkkitien portti pohjoisessa Euroopassa vuoteen 2035 mennessä

”Kiinan presidentti Xi Jinping puhui syyskuussa 2013 Kazakstanissa ensimmäisen kerran julkisesti uuden silkkitien rakentamisesta. Kuukausi myöhemmin 
Indonesiassa hän mainitsi, että merireitit Kiinasta Afrikkaan ja Eurooppaan ovat myös osa uutta silkkitietä. Hanketta kutsutaan Kiinassa myös nimellä ”yksi 
vyöhyke, yksi tie”, sillä se yhdistää valmistuessaan noin 60 maata yhdeksi talousvyöhykkeeksi. Näissä maissa asuu yli puolet maailman väestöstä. Hanke tulee 
voimaannuttamaan nousevaa Kiinaa.” Näin kirjoittaa Minghao Zhao tutkimusraportissaan China's New Silk Road Initiative.

Säännöllinen konttijunaliikenne Kouvolasta Kiinaan Xi’aniin Kazakstanin ja Venäjän kautta on käynnistymässä. Ensimmäinen konttijuna Kouvola Railgate
Finland China Express, lähti 10. marraskuuta 2017 Kiinaan. Matka (8000 km) taittuu 10-12 päivässä, joka on merirahtiin verrattuna merkittävästi nopeampi ja 
myös hinnaltaan kilpailukykyinen. Merikuljetus Kiinaan kestää kaksi kuukautta. Uusi ”pohjoinen silkkitie” lupaa hyvää myös satamille, lentokentille ja 
rekkaliikenteelle, sillä intermodaalit kuljetusyhteydet nostavat Kouvolan kansainvälisen merkityksen samalle tasolle Helsingin, Hamina-Kotkan, Turun ja 
Naantalin satamien sekä Helsingin ja Turun lentokenttien kanssa. Moderni Kouvola RRT-intermodaaliterminaali sekä yli kilometrin pituisten junien käsittely 
yhdistettynä nopeaan konttijunareittiin Aasiaan tarjoavat Kouvolalle mahdollisuudet nousta keskeiseksi logistiikkatoimijaksi Euroopan mittakaavassa.

Operaattorina on Kazakstanin rautateiden rahtiyhtiö KTZ Express. Koko rataosuus on sähköistetty. Itse Kiinaa lukuun ottamatta raideleveys on kaikkialla sama 
Kouvolaan saakka, joten matkaa hidastava junan uudelleenlastaus tehdään vain kerran. Muualle Eurooppaan kuljettaessa raideleveys muuttuu. Keskisen 
Euroopan konttijunaliikenne Kiinasta on hyvin kuormittunutta ja kuljetuksia vaikeuttaa krooninen konttipula. Kuljetus Kouvolan kautta lyhentää junareittiä 
jopa 2 000 kilometriä.

Kouvola Railgate Finland China Express avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kokonaan uusille tuoteryhmille, joille lento on ollut liian kallis ratkaisu, ja 
laiva puolestaan liian hidas. Kuljetuskäytävä mahdollistaa viennin Kiinan lisäksi myös Japaniin, Australiaan, Etelä-Koreaan sekä tuonnin Eurooppaan ja 
Pohjoismaihin. Nopeuden ansiosta myös kylmäkuljetukset, erityisiä kuljetusolosuhteita edellyttävien tuotteiden sekä sesonkituotteiden kuljettaminen 
rautateitse on mahdollista. Kouvola RRT on osa Euroopan liikenteen ydinverkon (TEN-T) kehittämistä ja Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon 
rautatie- ja maantieterminaali.

Lähde: Navigator, http://navigatormagazine.fi/kouvolan-silkkitie-lisaa-etelaisen-suomen-satamien-liikennetta/
YLE, https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/03/20/kiinan-uusi-silkkitie-ja-tuleva-maailmanjarjestys

http://navigatormagazine.fi/kouvolan-silkkitie-lisaa-etelaisen-suomen-satamien-liikennetta/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/03/20/kiinan-uusi-silkkitie-ja-tuleva-maailmanjarjestys
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KUVA: Navigator, http://navigatormagazine.fi/kouvolan-silkkitie-lisaa-etelaisen-suomen-satamien-liikennetta/
Julkaistu kustantajan ja toimituksen luvalla.

DRIVER 1: Kouvola Silkkitien portti 
Kouvolasta muodostuu uuden Silkkitien portti pohjoisessa Euroopassa vuoteen 2035 mennessä
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Kouvolasta muodostuu uuden Silkkitien portti pohjoisessa Euroopassa vuoteen 2035 mennessä
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Todennäköisyys
Merkityksellisyys

DRIVER 5: Operaattorivetoinen MaaS - Suomi tunnetaan vuonna 2035 MaaS-
ajattelun kotimaana, jonka innovatiivisia liikkumispalveluita kopioidaan ja 
benchmarkataan yhtä paljon kuin suomalaista peruskoulua nykyisin

DRIVER 1: KOUVOLA, SILKKITIEN PORTTI - Kouvolasta muodostuu uuden 
Silkkitien portti pohjoisessa Euroopassa vuoteen 2035 mennessä.  

DRIVER 2: AVARUUSLIIKETOIMINTA - Avaruusliiketoiminta ja satelliittitekno-
logia nousevat merkittäväksi toimialaksi Suomessa vuoteen 2035 mennessä.

DRIVER 3: POLTTOMOOTTORIN TÄYSKIELTO
Polttomoottorin käyttö on kielletty kokonaan
kuluttajatalouksien liikennekäytössä 
Suomessa vuonna 2035.

DRIVER 4: RAUTATIEPALVELU PARANEE - Useiden operaattoreiden tarjoama 
rautatieliikenne parantaa palvelun laatua Suomessa vuoteen 2035 mennessä

Keskiarvo kadottaa vastausten 
hajonnan ja ikään kuin ”laimentaa”
tulevaisuusnäkemyksen 
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Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
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Perusteluja ja kommentteja

Kouvolasta voi tulla Silkkitein pääteasema
• Kouvolasta voi hyvinkin tulla pohjoisen Euroopan silkkitien alku- ja loppupiste maantieteen takia, vrt. analogia Helsingin tilanne lentoliikenteessä.
• Kouvolan silkkitie vaatisi oman raiteen, jossa raideleveys, turvajärjestelmät ja sähköistykset olisi samat. Näin veturia ei tarvitsisi vaihtaa rajalla. (HUOM: Itse 

Kiinaa lukuun ottamatta raideleveys on kaikkialla sama Kouvolaan saakka, joten matkaa hidastava junan uudelleenlastaus tehdään vain kerran. Muualle 
Eurooppaan kuljettaessa raideleveys muuttuu kaksi kertaa. Toki myös Suomesta eteenpäin Eurooppaan) 

• ”Kouvolasta muodostuu uusi Silkkitie” on mielenkiintoinen ajatus. Raideleveyden muutos tai uudelleen rahtaaminen Kouvolasta laivaan on vielä hankalaa. 
Näihin käytännön asioihin löytyy ratkaisuja. 

Kouvolan Silkkirautatiestä ei kannattavaa 
Kaukoidän konttijunaliikenne ei luultavasti voi kasvaa riittävän suureksi ja kannattavaksi bisnekseksi, bulkki ja kappaletavara kulkenee jatkossakin pääasiassa 
suurilla aluksilla merkitse ja arvorahti ainakin osin lentoliikenteessä.

OEF eDELFOI II : ER4 Liikenne & Logistiikka

Suomen asema liikenneverkoissa muuttuu
Kansainväliseen liikkumiseen liittyvät (Kouvola) muutokset, joissa Suomi on mukana, muuttavat Suomen saavutettavuutta ja kiinnostavuutta. Vrt Aasian lennot. 

Todennäköinen

Todennäköinen argumentti

Epätodennäköinen

Epätodennäköinen argumentti

+_ 0
Nolla-argumentti

DRIVER 1: Kouvola Silkkitien portti 
Kouvolasta muodostuu uuden Silkkitien portti pohjoisessa Euroopassa vuoteen 2035 mennessä

Venäjän epävakaus Silkkitien ongelma 
Venäjän vakaus ja turvallisuus tulevaisuuden bisnesympäristönä on täysi arvoitus.
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DRIVER 2: Avaruusliiketoiminta
Avaruusliiketoiminta ja satelliittiteknologia nousevat merkittäväksi toimialaksi Suomessa vuoteen 2035 mennessä

Lähde:
http://spacefinland.fi/
TEM, Suomen avaruustoiminnan kansallinen strategia 2013-2020
http://tem.fi/documents/1410877/2132258/Suomen+avaruustoiminnan+kansallinen+strategia+vuosille+2013+-+2020/2e651beb-5ada-44a3-801b-1f04904f8b06

Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa - toimenpideohjelma 2017-2020 (LUONNOS), Liikenne- ja viestintäministeriö, TEKIJÄT: Seija 
Miettinen (johtava asiantuntija, liikenneneuvos), Seppo Öörni (liikenneneuvos), Olli Lehtilä (suunnittelija)

Toimintaympäristömme sisältää yhä enemmän näkymätöntä tietotekniikkaa älykkäiden laitteiden, sensorien ja anturien kommunikoidessa keskenään. Tämän 
kaikkialla läsnä olevan esineiden internetin (IoT) toiminta edellyttää tarkkaa paikkatietoa. Navigointijärjestelmiä ja paikannusta on kehitettävä. Tämä on 
välttämätöntä esimerkiksi uudenlaisten automaattisten  liikennevälineiden ja järjestelmien kehittämiselle. Internet of Things tulee lisäämään 
satelliittitiedonvälityksen tarvetta. Pitkä aikavälin tulevaisuudessa siintelee ”One Web” tai Internet of Everything, jossa kaikki ihmiset, esineet, palvelut ja sisällöt 
ovat kytkeytyneet reaaliaikaiseen kommunikaatioon toistensa kanssa.  Tällöin taivaalle on ammuttava kymmeniä tuhansia satelliitteja, joiden välityksellä ja 
antureiden mittaamina tulemme elämään hyperkytkeytyneessä maailmassa.

Satelliittinavigoinnin markkinat ovat jo kasvussa. EU-komissio on arvioinut niiden arvoksi vuonna 2017 yli 70 miljardia euroa. Euroopassa eletään 
satelliittinavigoinnissa tärkeää vaihetta, sillä eurooppalainen globaali Galileo-satelliittipaikannus-järjestelmä on juuri siirtynyt ensimmäisten palvelujen alustavaan 
käyttöön. Vuoden 2017 loppuun mennessä taivaalla on määrä olla 30 satelliittia. Täysimääräisenä järjestelmän on tarkoitus olla valmis vuonna 2020. Galileo –
satelliittinavigointi-järjestelmä on ensimmäinen täysin siviilikäyttöinen järjestelmä ja sen käyttöönoton odotetaan tehostavan liiketoimintaa Euroopassa ja siten 
myös Suomessa. Galileo kykenee senttien paikannustarkkuuteen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama avaruusasiain neuvottelukunta on laatinut kansallisia tavoitteita varten kansallisen avaruusstrategian 2013–2020. 
Piensatelliitit ovat jo nyt avanneet myös pienemmille valtioille ja yrityksille sekä yksittäisille tutkimuslaitoksille väylän lähiavaruuteen. Kun perinteinen iso satelliitti 
painaa noin 500 kiloa, niin piensatelliitteihin lukeutuva nanosatelliitti painaa 1-10 kiloa. Hinta on vain murto-osan ison satelliitin hinnasta.
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http://spacefinland.fi/
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KUVA: Wikimedia Commons / Wikipedia. Erik Kulu, ESTCube-1 team, Nanosatelliitti. This work has been released
into the public domain by its author, Erik Kulu. This applies worldwide. Erik Kulu grants anyone the right to use this
work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law. 

Tiedetuubi -nettilehti : S100-satelliitin virtuaalitodellisuus

https://www.youtube.com/watch?v=VgS9FYKwJsY

DRIVER 2: Avaruusliiketoiminta
Avaruusliiketoiminta ja satelliittiteknologia nousevat merkittäväksi toimialaksi Suomessa vuoteen 2035 mennessä
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DRIVER 2: Avaruusliiketoiminta
Avaruusliiketoiminta ja satelliittiteknologia nousevat merkittäväksi toimialaksi Suomessa vuoteen 2035 mennessä
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DRIVER 3: Polttomoottorin täyskielto
Polttomoottorin käyttö on kielletty kokonaan kuluttajatalouksien liikennekäytössä Suomessa vuonna 2035

Lähde:
Kauppalehti: Kaksi Euroopan maata aikoo kieltää uusien bensa- ja dieselautojen myynnin 
kokonaan, 31.3.2016 / 31.3.2016.
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kaksi-euroopan-maata-aikoo-kieltaa-uusien-bensa--ja-dieselautojen-myynnin-kokonaan/Qany7U7W

Verkkouutiset, Perttu Koistinen 9.10.2016
https://www.verkkouutiset.fi/saksa-haluaa-kieltaa-polttomoottoriautot-vuoteen-2030-mennessa-56168/

Aamulehti: Britannia seuraa Ranskaa ja  kieltää bensiini- ja dieselautojen myynnin 2040 
mennessä, 26.7.2017
https://www.aamulehti.fi/maailma/britannia-seuraa-ranskaa-ja-kieltaa-bensiini-ja-dieselautojen-myynnin-2040-mennessa-200288408/

Ympäristöongelmien ja ilmastonmuutoksen eteneminen sekä kansainväliset sopimukset pakottavat valtiot päästöjen vähentämiseen.
Monet maat ovat jo päättäneet, että uusia polttomoottoriautoja ei enää saa valmistaa tai myydä parin kymmenen vuoden kuluttua. 
Norjassa ja Hollannissa on suunniteltu uusien perinteisten diesel- ja bensiiniautojen täydellistä myyntikieltoa vuoteen 2025 mennessä. Sen 
jälkeen sallittua olisi vain uusien sähkö- ja polttokennoautojen myynti. Saksassa on suunniteltu polttomoottoriautojen kieltoa vuoteen 
2030 mennessä.  Saksan liittoneuvosto ei tavoitteessaan rajoitu ainoastaan kotimaahansa, vaan tavoittelee kieltoa koko Euroopan 
unionissa. Euroopan komissiota on kehotettu ryhtymään toimiin tavoitteen mukaisten direktiivien asettamiseksi. Tavoitteena olisi, että 
2030 alkaen unionin teillä liikkuisi vain nollapäästöisiä autoja. Tavoitetta kohti pyritään pääsemään
päätöslauselmassa verotuksen ja maksujen kautta. Bensiinillä ja dieselillä kulkevia
ajoneuvoja ei enää myytäisi. Ranskassa ja Britanniassa diesel- ja bensiiniautojen
myynnin halutaan loppuvan vuoteen 2040 mennessä. Britannia kieltää diesel- ja 
bensiiniautojen lisäksi myös hybridiautot, eli sähkö- ja polttomoottorit yhdistävät
autot.

https://www.pexels.com/photo/black-and-white-round-car-air-filter-159293/
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kaksi-euroopan-maata-aikoo-kieltaa-uusien-bensa--ja-dieselautojen-myynnin-kokonaan/Qany7U7W
https://www.verkkouutiset.fi/saksa-haluaa-kieltaa-polttomoottoriautot-vuoteen-2030-mennessa-56168/
https://www.aamulehti.fi/maailma/britannia-seuraa-ranskaa-ja-kieltaa-bensiini-ja-dieselautojen-myynnin-2040-mennessa-200288408/
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DRIVER 3: Polttomoottorin täyskielto
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DRAIVEREITA

DRIVER 4: Rautatiepalvelu paranee
Useiden operaattoreiden tarjoama rautatieliikenne parantaa palvelun laatua Suomessa vuoteen 2035 mennessä

Hallitus päätti rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen keskeisistä linjauksista keväällä 2017. Käytännössä kilpailun avaaminen tarkoittaa sitä,
että markkinoille tulon esteitä puretaan ja VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ensi vuosikymmenellä, jotta rautateiden
henkilöliikennemarkkinoille voi tulla muitakin toimijoita. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen palvelutasoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä 
kasvattaa junaliikenteen osuutta henkilöliikenteessä. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa palvelujen tarjontaa vastaamaan nykyistä paremmin eri 
asiakasryhmien tarpeisiin. Kilpailun avaaminen edistää lippujen hintakilpailua. Rautatiekilpailun avaaminen henkilöliikenteessä antaa myös maakunnille, suurille 
kaupungeille ja kaupunkiseuduille mahdollisuuden järjestää alueellaan alueellista tai paikallista junaliikennettä. 

Liikennöinti on tarkoitus kilpailuttaa käyttöoikeussopimusmallilla, jolla turvataan rautateiden henkilöliikennepalvelujen saatavuus koko maassa. Rataverkko
jaetaan osiin ja palvelukokonaisuuksiin, joille tehdään omat käyttöoikeussopimukset. Käyttöoikeussopimukset sisältävät myös liikennöintivelvoitteita,
joilla taataan palvelut jatkossakin niillä alueilla, joiden liikenne tällä hetkellä perustuu ostoliikenteeseen ja velvoiteliikenteeseen. Sopimuksissa yrityksille
asetetaan myös velvoitteita tietyn palvelutason varmistamiseksi. Kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä (kuva). Tämä 
liikennekokonaisuus koskee liikenne- ja viestintäministeriön ostamaa ja velvoittamaa liikennettä, jota operoidaan lähijunaliikennekalustolla. Kilpailutettava 
kokonaisuus ei koske intercity- ja pendolino-yhteyksiä, joita operoidaan kyseisellä alueella. Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutettava kokonaisuus 
koskee seuraavia yhteysvälejä:

• Tampere–Helsinki-taajamajunaliikenne (R-juna)
• Järvenpää–Helsinki ja Hyvinkää–Helsinki
• Helsinki–Lahti
• Riihimäki–Lahti
• Lahti–Kouvola
• Kotka–Kouvola

Lähde: Lausuntopyyntö kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä 10.11.2017
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KUVA: negativespace.co. PEXELS: https://static.pexels.com/photos/34161/pexels-photo.jpg
CC0 License: Free for personal and commercial use. No attribution required

KUVA: Lausuntopyyntö kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä 10.11.2017

DRIVER 4: Rautatiepalvelu paranee
Useiden operaattoreiden tarjoama rautatieliikenne parantaa palvelun laatua Suomessa vuoteen 2035 mennessä
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DRIVER 4: Rautatiepalvelu paranee
Useiden operaattoreiden tarjoama rautatieliikenne parantaa palvelun laatua Suomessa vuoteen 2035 mennessä
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DRIVER 5: Operaattorivetoinen MaaS
Suomi tunnetaan vuonna 2035 MaaS-ajattelun kotimaana, jonka innovatiivisia liikkumispalveluita kopioidaan ja benchmarkataan yhtä paljon kuin 
suomalaista peruskoulua nykyisin (Liikkuminen palveluna - Mobility as a Service)

VIDEO: https://youtu.be/ZQieTU7_5xo

Liikkuminen on muuttunut 2020-30-luvuilla palveluksi (Mobility as a Service, MaaS),
jossa koko liikennejärjestelmä rakentuu käyttäjä- ja palvelulähtöisesti. Yksinkertaisim-
millaan on kyse siitä, että matkustaja saa tarvitsemansa palvelut helposti ovelta ovelle
yhdellä maksulla ja lipulla. Eri liikennemuodot toimivat saumattomasti yhdessä, ja 
matkan aikanakin suunnitelmaa voi muuttaa, sillä tieto liikkuu liikkujan ja logistiikan 
matkassa yli liikennemuotovaihdosten. Sujuvuuden takaa samantapainen organisointi 
kuin mobiililiikenteessä. Operaattori vastaa palveluinfrasta ja erilliset palveluntuottajat 
itse palvelusta. Operaattorin tehtävä on poistaa esteitä, paikata kulkemisen aukkokohtia
ja tukea palvelujen yhteentoimivuutta. (Liikennevirasto) Suomen asemaa on vahvistanut
liikennelainsäädännön keskittäminen yhteen lakiin (Liikennekaari), jossa on otettu huomioon uusi palvelujärjestelmä. Sillä on ollut samanlainen vaikutus kuin 
oli mobiiliregulaation vapauttamisella Nokian nousuun 2000-luvun alussa. Avaamalla käytössä olevat tiedot kaikkien saataville on mahdollistettu uusien 
palveluiden, innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittyminen. Aikaisemmista kokeiluista (Aurora-hanke, MaaS Global Whim, LVM:n liikenneväylähanke) on 
kehittynyt valtavirtaa.

Lähde: Liikennevirasto
https://liikennelabra.fi/
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/euroopan-liikkumispalvelut-tiekartaksi-maaseudun-erityispiirteet-huomioon
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https://youtu.be/ZQieTU7_5xo
https://liikennelabra.fi/
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/euroopan-liikkumispalvelut-tiekartaksi-maaseudun-erityispiirteet-huomioon
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DRAIVERIT

5/3/2018
Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

DRIVER 5: Operaattorivetoinen MaaS
Suomi tunnetaan vuonna 2035 MaaS-ajattelun kotimaana, jonka innovatiivisia liikkumispalveluita kopioidaan ja benchmarkataan yhtä paljon kuin 
suomalaista peruskoulua nykyisin (Liikkuminen palveluna - Mobility as a Service)

OEF eDELFOI II : ER4 Liienne & Logistiikka

Panelistien
lukumäärä

Panelistien
lukumäärä
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Toimialamurros
Disruptiosta on käytetty ilmausta häiritsevä 
innovaatio. Sitä selittävämpi mutta pitkähkö 
suomennos on vakiintuneiden toiminta-
mallien murtuminen. Toisinaan puhutaan 
toimialamurroksesta. (Kielitohtori 15.5.2017)

16/1/2018
Osallistu somessa     Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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OEF eDELFOI II Toimialadisruptio

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Liikenne ja logistiikka, eDelfoi 2, disruptio
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Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien
tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

Varastointi ja liikennettä
palveleva toiminta

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

Posti- ja kuriiritoiminta

%

Disruptioherkkä
Vähän muuttuva

59 % panelisteista on valinnut postin ja
kuriiripalvelut myllerrystoimialaksi
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TRENDIT

eDELFOI II

16/1/2018
Osallistu somessa     Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/



2/1/2018 41© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

TRENDIT

TRENDI 1: AUTOKAUPAN LIIKEVAIHTO - Arvioi autokaupan ja huoltoliiketoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 2: MAALIIKENTEEN LIIKEVAIHTO - Arvioi maaliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 3: VESILIIKENTEEN LIIKEVAIHTO - Arvioi vesiliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035 

TRENDI 4: ILMALIIKENTEEN LIIKEVAIHTO - Arvioi ilmaliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 5: LOGISTIIKAN LIIKEVAIHTO - Arvioi logistiikka-alan yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035 

TRENDI 6: SÄHKÖAUTOJEN MÄÄRÄ - Arvioi täyssähköhenkilöautojen määrä Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 7: MOBIILITIETOLIIKENTEEN MÄÄRÄ - Arvioi Suomen matkapuhelinverkossa siirretyn datan määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 8: POSTIN ARVONLISÄYS - Arvioi posti- ja kuriiritoiminnan arvonlisäys vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 9: TIELIIKENTEEN TAVARAMÄÄRÄ - Arvioi tieliikenteen tavarakuljetusten määrä Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 10: LENTOMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ - Arvioi ilmaliikenteen matkustajamäärä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 11: RAUTATIEMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ - Arvioi rautatieliikenteen matkustajamäärä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

TRENDI 12: MERIKULJETUSTEN TAVARANMÄÄRÄ - Arvioi ulkomaan meriliikenteen rahdin määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035

OEF eDELFOI II ER4
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TRENDIT

TRENDI 1: AUTOKAUPAN LIIKEVAIHTO
Arvioi autokaupan ja huoltoliiketoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Arvioi Tilastokeskuksen toimialaluokan 45: ”Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus” liikevaihdon muutos 
tulevaisuudessa viiden vuoden välein. Tähän luokkaan kuuluu uusien ja käytettyjen moottoriajoneuvojen tukku-, välitys- ja vähittäiskauppa, huolto ja korjaus 
sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien osien ja tarvikkeiden tukku-, välitys- ja vähittäiskauppa. Luokkaan sisältyy myös myynti Internetin välityksellä ja 
autohuutokauppa.

Tähän luokkaan ei kuulu:
- polttoaineen ja voitelu- tai jäähdytysaineiden vähittäiskauppa (47301, 47302)
- poltto- ja voiteluaineiden tukkukauppa (46711) ja niiden välityskauppa (46120)
- moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien vuokraus ja käyttöleasing (771)
- maa- ja metsätalouskoneiden tukku- ja vähittäiskauppa (46610) ja välityskauppa (46140)
- kaivos- ja rakennuskoneiden (46630), trukkien yms. tukkukauppa (46699) ja välityskauppa (46140)

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 

Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Yksikkö: Yritysrekisterin tilastoima liikevaihto on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuotosta. Eräiden 
toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Näitä ovat: 01 Maatalous, 64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta, 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä 94 
Järjestöjen toiminta. Myöskään koko julkisella sektorilla ja palvelutuotannossa ei ole liikevaihtoa. 

Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi

OEF eDELFOI II : ER4 Liikenne & Logistiikka
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OEF eDELFOI II : ER4 Liikenne & Logistiikka

TRENDI 1: AUTOKAUPAN LIIKEVAIHTO
Arvioi autokaupan ja huoltoliiketoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT

Milj. €

28 Mrd €

8 Mrd €

Liikevaihto
pysyy samana

Autokaupan ja huoltoliiketoiminnan liikevaihto
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TRENDI 2: MAALIIKENTEEN LIIKEVAIHTO
Arvioi maaliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Arvioi Tilastokeskuksen toimialaluokan 49: ”Maaliikenne ja putkijohtokuljetus” liikevaihdon muutos tulevaisuudessa viiden vuoden välein. Tähän luokkaan 
kuuluu matkustajien ja rahtitavaran kuljettaminen maanteitse ja rautateitse sekä kaasujen, nesteiden, veden, lietteen ja muiden hyödykkeiden kuljetus 
putkijohtoja pitkin.

Tähän luokkaan ei kuulu:
- tieliikenteen tavara-asemat ja terminaalit (52212)
- rautatieliikenteen asemat ja terminaalit (52219)
- tieliikenteen tavarankuljetusten välitys (52299)
- autojen hinauspalvelu (52219)

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 

Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Yksikkö: Yritysrekisterin tilastoima liikevaihto on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuotosta. Eräiden 
toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Näitä ovat: 01 Maatalous, 64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta, 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä 94 
Järjestöjen toiminta. Myöskään koko julkisella sektorilla ja palvelutuotannossa ei ole liikevaihtoa. 

Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi

OEF eDELFOI II : ER4 Liikenne & LogistiikkaTRENDIT
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OEF eDELFOI II : ER4 Liikenne & Logistiikka

TRENDI 2: MAALIIKENTEEN LIIKEVAIHTO
Arvioi maaliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT

Milj. €
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TRENDI 3: VESILIIKENTEEN LIIKEVAIHTO
Arvioi vesiliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Arvioi Tilastokeskuksen toimialaluokan 50: ”Vesiliikenne” liikevaihdon muutos tulevaisuudessa viiden vuoden välein. Tähän luokkaan kuuluu matkustajien tai 
tavaran kuljetus vesitse talousyksiköiden itse omistamilla tai ulkomailta suomalaisen talousyksikön käyttöön rahdatuilla tai vuokratuilla liikennevälineillä: 
vesikuljetukset hinaamalla tai työntämällä (mm. öljynporauslautat ja proomut), raakapuun uitto, risteily- ja sightseeing-alukset, lautat, lossit, vesitaksit jne. Myös 
matkustajaliikenne rahtialuksilla ja tavarankuljetus matkustaja-aluksilla kuuluu tähän luokkaan. Tähän kuuluu myös majoitus-, ravitsemis- ja myymälätoiminta 
aluksilla kun se on kiinteä osa kuljetuspalveluja, laivayhtiöiden omien myyntitoimistojen toiminta kotimaassa ja ulkomailla sekä ammattimaiseen liikenteeseen 
tarkoitettujen veneiden ja laivojen vuokraus miehistöineen. Vesiliikenne jaetaan meriliikenteeseen (501 ja 502) ja sisävesiliikenteeseen (503 ja 504).

Tähän luokkaan ei kuulu:
- ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen veneiden ja laivojen vuokralle antaminen ilman miehistöä (77340)
- ammattimaiseen liikenteeseen tarkoitettujen veneiden ja laivojen rahoitusleasing (64910)
- ravintoloiden ja baarien toiminta laivoilla, jos sitä harjoittavat erilliset yksiköt (5610, 5630)
- huolinta-, laivameklari-, rahtaus- ja laivanselvitystoiminta (52291)
- laivalippujen välitys ja laivamatkojen myynti muiden kuin laivayhtiöiden omien myyntitoimistojen toimesta (79110)
- luotsaus-, väylä-, jäänmurtaja- ja mittausaluspalvelut sekä pelastustoimintaan liittyvä hinaus (52229)
- puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen alusten toiminta (84220, 84242)
- alusten välityskauppa (46140)
- kalastus (031)

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 
Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Yksikkö: Yritysrekisterin tilastoima liikevaihto on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuotosta. Eräiden 
toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Näitä ovat: 01 Maatalous, 64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta, 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä 94 
Järjestöjen toiminta. Myöskään koko julkisella sektorilla ja palvelutuotannossa ei ole liikevaihtoa. 

Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi

OEF eDELFOI II: ER4 Liikenne & LogistiikkaTRENDIT
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TRENDI 3: VESILIIKENTEEN LIIKEVAIHTO
Arvioi vesiliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT

Milj. €
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TRENDI 4: ILMALIIKENTEEN LIIKEVAIHTO
Arvioi ilmaliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Arvioi Tilastokeskuksen toimialaluokan 51: ”Ilmaliikenne” liikevaihdon muutos tulevaisuudessa viiden vuoden välein. Tähän luokkaan kuuluu liikenne- ja 
ansiolentoyritysten harjoittama matkustajien ja tavaroiden kuljetus säännöllisillä reittilennoilla ja tilauslennoilla ilmateitse tai avaruudessa sekä 
ilmaliikennevälineiden vuokraus miehistöineen. Tähän kuuluu myös lentoyhtiöiden myyntitoimistojen toiminta sekä kuljetuspalvelujen kiinteänä osana 
harjoitettu ravitsemis- ja myyntitoiminta lentokoneissa.

Tähän luokkaan ei kuulu: ilma-alusten tai niiden moottoreiden huolto (33160), lentokenttien toiminta (52230), lentokaluston vuokraus ilman miehistöä (dry lease) 
(77350), lentokaluston rahoitusleasing (64910), lentokoneiden ateriapalvelu (catering) (56290), matkatoimistojen lentolippujen välitys ja lentomatkojen myynti 
(79110), huolinta- ja rahtausliikkeiden harjoittama lentorahdin huolinta ja rahtaus (52291), lentorahdin kuormaus ja purkaminen muun kuin kenttähenkilöstön 
toimesta (52240), ilmamainonta (73119), ilmakuvaus maastokartoitusta, satoennusteita ja metsien inventointia varten (71121), muu ilmakuvaus (74201), lääkäri-
ja pelastushelikopterien toiminta (86220), puolustusvoimien lentotoiminta (84220), rajavartiolaitoksen lentotoiminta (84242), viljelysten lentoruiskutukset 
(01611), purjelentotoiminta (93190), laskuvarjohyppyjen järjestäminen (93190) eikä ilmailuhallinto (84130).

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 
Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Yksikkö: Yritysrekisterin tilastoima liikevaihto on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuotosta. Eräiden 
toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Näitä ovat: 01 Maatalous, 64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta, 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä 94 
Järjestöjen toiminta. Myöskään koko julkisella sektorilla ja palvelutuotannossa ei ole liikevaihtoa. 

Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi

OEF eDELFOI II: ER4 Liikenne & LogistiikkaTRENDIT
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TRENDI 4: ILMALIIKENTEEN LIIKEVAIHTO
Arvioi ilmaliikenteen yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT

Milj. €
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TRENDI 5: LOGISTIIKAN LIIKEVAIHTO
Arvioi logistiikka-alan yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Arvioi Tilastokeskuksen toimialaluokan 52: ”Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta” liikevaihdon muutos tulevaisuudessa viiden vuoden välein. Tähän 
luokkaan kuuluu henkilö- tai tavaraliikennettä palvelevat toiminnot, kuten tavaroiden (ml. kontit) ammattimaisesti harjoitettu lastaaminen, purkaminen ja 
varastointi; liikenteen tukitoiminnot, kuten liikenteen infrastruktuurin toiminta (esim. lentokentillä, satamissa, tunneleissa, silloilla); matkustaja- ja 
rahtiterminaalien toiminta; kuljetusvälitys ja lastinkäsittely. Tähän luokkaan ei kuulu konttien vuokraus (77390)

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja 
toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Yksikkö: Yritysrekisterin tilastoima liikevaihto on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuotosta. Eräiden 
toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Näitä ovat: 01 Maatalous, 64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta, 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus sekä 94 
Järjestöjen toiminta. Myöskään koko julkisella sektorilla ja palvelutuotannossa ei ole liikevaihtoa. 

Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi

OEF eDELFOI II: ER4 Liikenne & LogistiikkaTRENDIT
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TRENDI 5: LOGISTIIKAN LIIKEVAIHTO
Arvioi logistiikka-alan yritystoiminnan liikevaihto vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT

Milj. €
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TRENDI 6: SÄHKÖAUTOJEN MÄÄRÄ
Arvioi täyssähköhenkilöautojen määrä Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Arvioi liikennekäytössä olevien täysin sähkökäyttöisten henkilöautojen määrä tulevaisuudessa viiden vuoden välein. Vuoden 2016 lopussa Suomessa oli liikenne 
käytössä olevia henkilöautoja yhteensä 2 629 432 kappaletta, joista täyssähköautoja oli 844 kappaletta. Sähköhenkilöautojen osuus koko henkilöautokannasta 
oli siis vuoden 2016 lopussa 0,03 %.

Sähköautojen kehitys ja myynti etenee vauhdikkaasti tällä hetkellä maailmanlaajuisesti. Nissanin vuonna 2010 lanseerattu LEAF-sähköauto on myynyt tähän 
mennessä maailmalla 300 000 kappaletta. Ensimmäinen LEAF kykeni noin 150 km matkaan yhdellä latauksella, nyt uusin LEAF tekee matkaa jo 375 km. 
Ensimmäinen LEAF tuotti 30 kWh (40 hv) tehon, uusin LEAF 110 kWh (147 hv). Sähköautojen latausverkosto laajenee myös koko ajan. Nissanin varapresidentti 
Ivan Espinosan mukaan sähköautojen yleistyminen riippuu kahden asian hintakehityksestä: polttomoottoriauton valmistuskustannukset kohoavat, kun samaan 
aikaan sähkömoottoriauton valmistuskustannukset laskevat. Tällä hetkellä sähköauton korkeat valmistuskustannukset johtuvat pääosin akuista. Odotettavissa 
kuitenkin on, että kustannukset laskevat ja kun kahden em. hinnan suhde kääntyy sähköautolle edulliseksi, tapahtuu muutos nopeasti. Hintamekanismi on 
kuitenkin konstikas ja jo nyt on havaittu, että laskevat valmistuskustannukset eivät välttämättä siirry suoraan myyntihintoihin vaan kanavoituvatkin suurempiin, 
varustellumpiin, kalliimpiin autoihin tai tehokkaampiin ja pitkäkestoisempiin akkuihin. Hinnat pysyvät samana.

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 

Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Lähteet: 
Criss Moss: Bump in the road for Evs. The Sunday Telegraph 26.11.2017. 
TraFi, Ajoneuvotilastot, Liikennekäytössä olevat ajoneuvot
http://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Liikennekaytossa_olevat_ajoneuvot/?tablelist=true&rxid=7eb5139c-6a14-459c-83e8-8e50cd2829e0

OEF eDELFOI II: ER4 Liikenne & LogistiikkaTRENDIT
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TRENDI 6: SÄHKÖAUTOJEN MÄÄRÄ
Arvioi täyssähköhenkilöautojen määrä Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT
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TRENDI 7: MOBIILITIETOLIIKENTEEN MÄÄRÄ
Arvioi Suomen matkapuhelinverkossa siirretyn datan määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Tietoliikenteen määrä on räjähdysmäisesti kasvanut. Dataa siirtyy fyysisiä lankoja ja kaapeleita pitkin, satelliittien välityksellä, matkapuhelinverkossa ja 
lyhyempiä matkoja mm. WLAN-verkoissa ja bluetoothina. Pilvipalvelut, Internet of Things, satelliittitietoliikenne ja anturiteknologia lisäävät edelleen 
tulevaisuudessa tietoliikenteen määrää. Ohjelmat, sovellukset, tallenteet, tiedostot ja materiaalit eivät enää  sijaitse omalla laitteellamme vaan jossakin 
tietoverkon varastossa, jonne ne "uploadataan” talteen ja josta ne ”downloadataan” takaisin omaan käyttöön. Tulevaisuudessa kaikkialla läsnä oleva mobiili 
tietotekniikka ja tiedonsiirto tekee ympäröivästä infrastruktuurista ja materiaaleista älykkäitä. Tiedonsiirtolaitteiden koko pienenee melkein näkymättömiin. 
Internet of Things eli koneiden ja tavaroiden internet aistii koko ajan ympäristöä antureiden avulla ja viestii toisille laitteille omasta tai ympäristön tilasta. 
NarrowBand IoT (NB-IoT, vähän energiaa syövät radioanturit, joita on sijoitettu kaikkialle) kytkee laitteet ja materiaalit reaaliaikaisesti ympäristöön. Vuonna 
2010 laitteita oli kytkettynä verkkoon 9 Mrd kpl, vuonna 2015 jo 25 Mrd kpl ja arvioiden mukaan vuonna 2020: 50-100 Mrd kpl. 

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 

Vuonna 2016 matkapuhelinverkosssa liikkui dataa 595000 teratavua.

Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Lähde:
Tilastokeskus, StatFin-tietokannat: Matkaviestinverkossa siirretty data (teratavuina)
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ttt__vimar/statfin_vimar_pxt_004.px/?rxid=dc4d03f2-8e0d-4b47-b1da-6007c939f325

OEF eDELFOI II: ER4 Liikenne & LogistiikkaTRENDIT
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TRENDI 7: MOBIILITIETOLIIKENTEEN MÄÄRÄ
Arvioi Suomen matkapuhelinverkossa siirretyn datan määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Matkaviestinverkossa siirretty tieto - teratavua

2007 2017

Teratavua



3/12/2017 56© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

TRENDI 8: POSTIN ARVONLISÄYS
Arvioi posti- ja kuriiritoiminnan arvonlisäys vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Arvioi Tilastokeskuksen toimialaluokan 53: ”Posti- ja kuriiritoiminta” arvonlisäyksen muutos tulevaisuudessa viiden vuoden välein. Arvonlisäys ja liikevaihto 
soveltuvat molemmat kehityksen arviointiin. Liikevaihto on bruttosuure kun arvonlisäys vastaavasti nettosuure. Arvonlisäyksestä on poistettu esimerkiksi 
hankinnat ja ostot, jolloin jäljelle jää vain puhdas arvon lisäys. 

Tähän luokkaan kuuluu posti- ja kuriiripalvelut, kuten kirjeiden ja pakettien nouto, kuljetus ja toimitus erilaisten sopimusten perusteella. Tähän kuuluu myös 
paikallinen jakelu ja lähettipalvelut.

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 

Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Yksikkö: Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa (yksityisellä sektorilla) 
vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa (julkisella sektorilla) laskemalla 
yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri / Opetushallitus, Osaamisen ennakointifoorumi

OEF eDELFOI II: ER4 Liikenne & LogistiikkaTRENDIT
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TRENDI 8: POSTIN ARVONLISÄYS
Arvioi posti ja kuriiritoiminnan arvonlisäys vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.
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TRENDI 9: TIELIIKENTEEN TAVARAMÄÄRÄ
Arvioi tieliikenteen tavarakuljetusten määrä Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Arvioi Suomen sekä ammattimainen että yksityinen tieliikenteen tavaran kuljetusten määrä tuhansina tonneina tulevaisuudessa viiden vuoden välein. Vuonna 
2016 kuljetetun tavaran määrä oli noin 275 miljoonaa tonnia.

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 

Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Lähde:
Tilastokeskus, StatFin-tietokannat: Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite 2001-2017
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__lii__kttav/statfin_kttav_pxt_001.px/?rxid=3e3d1a62-7430-4287-b954-423d8850459f
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TRENDI 9: TIELIIKENTEEN TAVARAMÄÄRÄ
Arvioi tieliikenteen tavaramäärä Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT

Milj. tonnia



3/12/2017 60© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

TRENDI 10: LENTOMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ
Arvioi ilmaliikenteen matkustajamäärä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Tarkasteltavana ovat kaikkien Suomen lentoasemien kautta matkustaneet (lähteneet, saapuneet ja vaihtaneet) matkustajat miljoonina henkilöinä. 
Kahdenkymmenen miljoonan matkustajan raja ylittyi ensi kerran vuonna 2015. Helsinki-Vantaan osuus kokonaismäärästä oli 82 % vuonna 2015 ja sen osuus
kasvaa nopeammin kuin koko maan matkustajamäärä. Vuonna 2016 matkustajia oli noin 21 miljoonaa.

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 

Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Lähde:
Finavian Liikennetilastot 2017
https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/tietoa-lentoliikenteesta/liikennetilastot/liikennetilastot-vuosittain

OEF eDELFOI II: ER4 Liikenne & LogistiikkaTRENDIT
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TRENDI 10: LENTOMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ
Arvioi ilmaliikenteen matkustajamäärä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT

Milj. hlö
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TRENDI 11: RAUTATIEMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ
Arvioi rautatieliikenteen matkustajamäärä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Arvioi rautateiden kauko- ja lähiliikenteen henkilömatkustajien määrä. Vuonna 2015 matkustajia oli yhteensä yli 82 miljoonaa henkilöä. Tilastointimuutoksen 
takia vuoden 2006 jälkeiset luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Samoin vuoden 2015 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia 
aikaisempien vuosien kanssa.

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 

Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Lähde:
Liikennevirasto: Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne
https://www.liikennevirasto.fi/tilastot/ratatilastot/rautateiden-henkilo-ja-tavaraliikenne#.WiQ0kDqpWhd
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TRENDI 11: RAUTATIEMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ
Arvioi rautatieliikenteen matkustajamäärä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT
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TRENDI 12: MERIKULJETUSTEN TAVARAMÄÄRÄ
Arvioi ulkomaan meriliikenteen rahdin määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

Arvio ulkomaan meriliikenteen rahtimäärä tuhansina tonneina tulevaisuudessa. Vuonna 2015 tavarakuljetusten yhteispaino oli 89 168 000 tonnia. 

Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! 

Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Lähde:
Liikennevirasto: Vesiliikennetilasto, Ulkomaan meriliikenne: Ulkomaan meriliikenteen tilastot
Tavaraliikenne: Tuonti ja vienti sekä suomalaisten alusten osuus vuosina 1970 - 2016
https://www.liikennevirasto.fi/tilastot/vesiliikennetilastot/ulkomaan-meriliikenne#.WiQ44DqpWhc
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TRENDI 12: MERIKULJETUSTEN TAVARAMÄÄRÄ
Arvioi ulkomaan meriliikenteen rahdin määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.

TRENDIT

x 1000 tonnia
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@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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SIGNAALIT

SIGNAALI 1: TALSINKI - Helsingin ja Tallinnan välille on rakenteilla rautatietunneli vuonna 2035.
SIGNAALI 2: ROBOTTILENTOTAKSI - Tekoälyn ohjaamat sähkölentolaitteet kuljettavat ihmisiä suurissa kaupungeissa vuonna 2035.
SIGNAALI 3: RAJATON VERKKOKAUPPA - Verkkokauppaan on vuonna 2035 kehittynyt samanlainen globaali kauppa-alusta kuin tänä 

päivänä Facebook on mediassa, Booking matkavarauksissa, Airbnb majoituksessa ja Über kuljetuksissa.
SIGNAALI 4: TULEVAISUUDEN TEHDAS - Yli puolet uusista tehtaista on vuonna 2035 niin sanottuja mikrotehtaita, jotka sijaitsevat lähellä

tuotteiden kuluttajia. Niiden toiminta perustuu 3D/4D-tuotantoon ja robotisaatioon. 
SIGNAALI 5: KOILLISKAAPELI - Koilliskaapeli on tehnyt Suomesta tärkeimmän Aasian ja Euroopan välisen tietoliikenteen solmukohdan eli

hubin, joka kerää ympärilleen IT-yrityksiä ja investointeja vuonna 2035.
SIGNAALI 6: VIRTUAALITODELLISUUS - Virtuaalitodellisuuden arkipäiväistyessä henkilöliikenne supistuu murto-osaan nykyisestä 

vuoteen 2035 mennessä.
SIGNAALI 7: SISÄISTÄMINEN & KOTOUTTAMINEN (INSOURCING & RESHORING) - Vuonna 2035 ulkoistamisen trendi on kääntynyt

päinvastaiseksi ja tällöin valtaosa yrityksistä sisäistää (insourcing vs. outsourcing) palvelujaan ja palauttaa monissa
tapauksissa myös tuotantoaan takaisin kotimaahan (reshoring vs. offshoring) niin sanotuista halvan työvoiman maista

SIGNAALI 8: KABOTAASI - Puolan ja Baltian maiden kuljetusyrittäjät ovat valloittaneet 25 % Suomen maanteiden tavaraliikenteestä
vuonna 2035. 

SIGNAALI 9: JÄÄMEREN RATA - Lappiin rakennetaan rautatieyhteys, joka yhdistää Suomen Koillisväylään sekä Siperian ja Pohjoisen
jäämeren raaka-aine- ja energiavaroihin vuonna 2035.

SIGNAALI 10: ROBOTTILAIVA - Ilman miehistöä kulkevat robottilaivat huolehtivat suurimman osan merirahtikuljetuksista vuonna 2035. 
SIGNAALI 11: AUTO ILMAN RATTIA - Kolmasosa kaikista uusista myydyistä henkilöautoista on tekoälyn ohjaamia, ilman kuljettajaa kulkevia

autoja vuonna 2035.
SIGNAALI 12: HYPERLOOP - Suomeen on rakennettu huippunopea Hyperloop-yhteys vuonna 2035.

OEF eDELFOI II: ER4 Liikenne & Logistiikka
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SIGNAALIEN TODENNÄKÖISYS

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

TodennäköistäEpätodennäköistä

TALSINKI - Helsingin ja Tallinnan välille on rakenteilla rautatietunneli 

ROBOTTILENTOTAKSI - Tekoälyn ohjaamat sähkölentolaitteet 
kuljettavat ihmisiä suurissa kaupungeissa vuonna 2035.

RAJATON VERKKOKAUPPA - Verkkokauppaan samanlainen globaali kauppa-
alusta kuin Facebook, Booking, Airbnb tai Über

TULEVAISUUDEN TEHDAS - Yli puolet uusista tehtaista on mikrotehtaita lähellä 
kuluttajia. Niiden toiminta perustuu 3D/4D-tuotantoon ja robotisaatioon. 

VIRTUAALITODELLISUUS - Virtuaalitodellisuuden arkipäiväis-
tyessä henkilöliikenne supistuu murto-osaan nykyisestä

SISÄISTÄMINEN & KOTOUTTAMINEN (INSOURCING & RESHORING) – Yritykset 
sisäistää palauttaa tuotantoaan takaisin kotimaahan halvan työvoiman maista

KABOTAASI - Puolan ja Baltian kuljetusyrittäjät ovat valloittaneet 
25 % Suomen maanteiden tavaraliikenteestä

JÄÄMEREN RATA - Lappiin rakennettava rautatieyhteys yhdistää Suomen Koillis-
väylään sekä Siperian ja Pohjoisen jäämeren raaka-aine- ja energiavaroihin

ROBOTTILAIVA - Ilman miehistöä kulkevat robottilaivat huolehtivat suurimman 
osan merirahtikuljetuksista vuonna 2035. 

AUTO ILMAN RATTIA - Kolmasosa kaikista uusista myydyistä henkilöautoista on 
tekoälyn ohjaamia, ilman kuljettajaa kulkevia autoja vuonna 2035.

HYPERLOOP - Suomeen on rakennettu huippunopea Hyperloop-yhteys 2035.

KOILLISKAAPELI - Koilliskaapeli on tehnyt Suomesta tärkeimmän Aasian ja Euroo-
pan välisen tietoliikenteen solmukohdan, joka IT-yrityksiä ja investointeja
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SIGNAALIEN TOIVOTTAVUUS

4/4/2018
Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/
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TALSINKI - Helsingin ja Tallinnan välille on rakenteilla rautatietunneli 

ROBOTTILENTOTAKSI - Tekoälyn ohjaamat sähkölentolaitteet 
kuljettavat ihmisiä suurissa kaupungeissa vuonna 2035.

RAJATON VERKKOKAUPPA - Verkkokauppaan samanlainen globaali kauppa-
alusta kuin Facebook, Booking, Airbnb tai Über

TULEVAISUUDEN TEHDAS - Yli puolet uusista tehtaista on mikrotehtaita lähellä 
kuluttajia. Niiden toiminta perustuu 3D/4D-tuotantoon ja robotisaatioon. 

KOILLISKAAPELI - Koilliskaapeli on tehnyt Suomesta tärkeimmän Aasian ja Euroo-
pan välisen tietoliikenteen solmukohdan, joka IT-yrityksiä ja investointeja

VIRTUAALITODELLISUUS - Virtuaalitodellisuuden arkipäiväis-
tyessä henkilöliikenne supistuu murto-osaan nykyisestä

SISÄISTÄMINEN & KOTOUTTAMINEN (INSOURCING & RESHORING) – Yritykset 
sisäistää palauttaa tuotantoaan takaisin kotimaahan halvan työvoiman maista

KABOTAASI - Puolan ja Baltian kuljetusyrittäjät ovat valloittaneet 
25 % Suomen maanteiden tavaraliikenteestä

JÄÄMEREN RATA - Lappiin rakennettava rautatieyhteys yhdistää Suomen Koillis-
väylään sekä Siperian ja Pohjoisen jäämeren raaka-aine- ja energiavaroihin

ROBOTTILAIVA - Ilman miehistöä kulkevat robottilaivat huolehtivat suurimman 
osan merirahtikuljetuksista vuonna 2035. 

AUTO ILMAN RATTIA - Kolmasosa kaikista uusista myydyistä henkilöautoista on 
tekoälyn ohjaamia, ilman kuljettajaa kulkevia autoja vuonna 2035.

HYPERLOOP - Suomeen on rakennettu huippunopea Hyperloop-yhteys 2035.
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 1: Talsinki
Helsingin ja Tallinnan välille on rakenteilla rautatietunneli vuonna 2035

Talsinki (tai Hellinna) on visio Helsingin ja Tallinnan muodostamasta kaksoiskaupungista, joka on jo esiintynyt 
molempien kaupunkien suunnitelmissa. Talsinkiin liittyy keskeisesti suunniteltu Helsinki–Tallinna-
rautatietunneli, joka yhdistää kaupungit. Kaupunginjohtajat Jussi Pajunen ja Edgar Savisaar allekirjoittivat 
aiesopimuksen selvityksen laatimisesta jo vuonna 2008 ja se valmistui vuonna 2015. Tallinnan ja Helsingin 
arvioidaan hyötyvän taloudellisesta ja hallinnollisesta suhteesta samaan tapaan kuin sillan yhdistämät 
Kööpenhamina ja Malmö. Esimerkiksi kahden kaupungin joukkoliikenteet ja hallinnot saatettaisiin yhdistää. 
Kaksoiskaupunki tekisi kaupunkiseuduista todellisen metropolin, kun yhteinen asukasmäärä saattaisi yltää 
jopa 2,5 miljoonaan. Ilman yhdistymistä pääkaupunkiseudun (14 kuntaa) asukasmäärä on Helsingin 
tietokeskuksen arvion mukaan vuonna 2050 noin 1,4 miljoonaa. VTT:n tuoreessa Liikenneinfrastruktuuri 
2040-raportin Huima-skenaariossa oletetaan Tallinna-tunneli rakennetuksi. Sitä kannattaa mm. 
liikenneministeri Berner.

Lähde: 
Yle 13.2.2017 http://yle.fi/uutiset/3-9457227
VTT:n Liikenneinfrastruktuuri 2040-raportin Huima-skenaariossa oletetaan Tallinna-tunneli rakennetuksi, VTT 
16.1.2017, www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2017/T283.pdf
Helsinki–Tallinna-rautatietunneli, Wikipedia, 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki%E2%80%93Tallinna-rautatietunneli
Pekka Vuori & Seppo Laakso: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2015-2050. Helsingin kaupungin 
tietokeskus,
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/15_10_05_Tilastoja_33_Vuori_Laakso.pdf
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 2: Robottilentotaksi
Tekoälyn ohjaamat sähkölentolaitteet kuljettavat ihmisiä suurissa kaupungeissa vuonna 2035

Maailman ensimmäinen robottikopteritaksi lensi ensilentonsa Dubaissa syyskuussa 2017 (Auvsi). Über-taksiyritys on aloittanut yhteistyön NASA:n kanssa 
tavoitteena kehittää Chicagon ja Los Angelesin ilmatilaan autonomisesti ilmassa liikkuviin sähkötakseihin perustuva ÜberAir-palvelu vuoteen 2020 mennessä. 
Tässä ELEVATE-projektissa kehitetään pystysuoraan nousevien ja laskevien (VTOL) lentotaksien järjestelmää, jossa Vertiport -lasku- ja nousuasemilla on useita 
operointialustoja varustettuna sähkölentotaksien latausasemilla.

Samanlaista taksijärjestelmää kehittää myös lentokonevalmistaja Airbus. Kehitystyö alkoi VOOM-helikopteritaksin pilotoinnilla Sao Paulossa. Tarkoituksena oli 
etsiä ratkaisuja, joilla helikopteritaksista tulisi edullinen ja helposti saavutettava. Airbusin Urban Air Mobility –konseptissa kehitetään kahta sähkökäyttöistä 
VTOL-konetta (Vertical Take-Off and Landing). Airbusin kehityskokonaisuuteen kuuluu neljä osa-aluetta: robottilentotaksi, mobiiliapplikaatiot, pakettien jakelu 
ja henkilökohtaiset lentolaitteet. Toisessa hankkeessa, CITY-AIRBUS –projektissa tavoitteena on nelipaikkainen quadcopter –tyyppinen ilma-alus vuoteen 2023 
mennessä. CityAirbus olisi autonominen sähkötoiminen neljän henkilön VTOL-lentotaksi. Koelennot yksipaikkaisella prototyypillä aloitetaan vuonna 2018. 
CityAirbusin matkalentonopeuden on määrä olla 120 km/h ja se operoi kiinteillä reiteillä robottiohjauksella. Toisessa hankkeessa, Airbusin VAHANA-projektissa 
kohteena ovat sekä yksipaikkainen tilt-rotor –tyyppinen ilma-alus että miehittämätön tavarankuljetus-drone.

Airbus suunnittelee myös suurempia sähkökoneita. Koe-
koneissa kokeiltujen sähkömoottorien teho on kymmen-
kertaistunut parin viime vuoden aikana, millä kehitys-
vauhdilla 2-3 megawatin tehoja (2500-4000 hv) voidaan
odottaa lähitulevaisuudessa. AIRBUS on vakuuttunut, että
sähkö tulee voimanlaitteeksi myös isoihin koneisiin 
tulevaisuudessa. 

Lähde: 
Airbusin sähköinen tulevaisuus. Ilmailu-lehti 6/2017, s. 6
The Daily Telegraph, STEM Futures – Flying into tomorrow, 26.11.2017, s.1-2
AUVSI, Autonomous ait taxi copletes first test flight in Dubai.
http://www.auvsi.org/industry-news/autonomous-air-taxi-completes-first-test-flight-dubai
Airbus, CityAirbus
http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/10/cityairbus-demonstrator-passes-major-propulsion-testing-mileston.html

KUVA: Airbus, http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/10/cityairbus-demonstrator-passes-major-propulsion-testing-mileston.html
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 3: Rajaton verkkokauppa
Verkkokauppaan on vuonna 2035 kehittynyt samanlainen globaali kauppa-alusta kuin tänä päivänä Facebook on mediassa, Booking matkavarauksissa, 
Airbnb majoituksessa ja Über kuljetuksissa.

Kauppalehden kolumnisti Jari Saarnio kuvaa (Kauppalehti) miten surkea logistiikka pilaa verkkokaupan. “Ääriesimerkki osui kohdalleni Black Friday -ostoksilla. 
Kivijalassakin toimiva suuri elektroniikkaketju lupasi toimittaa uuden tietokoneen 4–7 arkipäivässä kotiovelle. Näin myös maksun suorittamisen jälkeen. Toimitus 
venyi lopulta 16 päivään. Asiakaspalvelu selitti asiaa ruuhkalla, mutta myös lähetyksen seurantajärjestelmä oli umpisurkea. Ostokselleni tuli ainoastaan 
rahtitunnus ja tieto siitä, että se on lähtenyt Ruotsista eteenpäin. Sen jälkeen ei mitään. Ei ennen kuin kuljettaja soitti paketin olevan ovellani tunnin kuluessa. Jos 
en ole paikalla, viedään paketti lähimpään postikonttoriin. Vitsikästä sinänsä, että verkkokaupan automaatti kyseli kohteliaasti viikko tilauksen jälkeen, olenko 
ollut tyytyväinen tilaamaani tuotteeseen. No, en ollut, kun en ollut nähnyt tuotetta vielä edes vilaukselta. Kysely kyllä nosti verenpaineen ziljoonaan.”

Globaali kauppa-alusta on “demokratisoinut” verkossa tapahtuvan kaupanteon, niin myynnin kuin ostamisenkin. Kehitys on ollut Suomen kannalta onnekasta, 
koska kauppa on ollut hidas verkottuja sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti. Alustataloudessa suomalaiset kaupat kilpailevat lisäarvopalveluilla samalta 
viivalta kuin muutkin kaupan toimijat, mutta logistinen vastuu jää senkin jälkeen toimittajalle . “Alustan päällä toimivat verkostot ja yhteisöt alkavat tuottaa 
lisäarvoa keskenään ja tämä ”network value” on se taloudellisen lisäarvon komponentti, jota perinteinen teoria ei tunnista. Case Über on loppuun kaluttu, mutta 
edelleen hyvä esimerkki siitä, miten alustatalouden verkostoissa kysynnän kasvu luo uutta kysyntää, tarjonnan kasvu luo uutta kysyntää, tarjonnan kasvu luo 
uutta tarjontaa ja tietenkin kysynnän kasvu luo uutta tarjontaa. Perinteisen talousmallin mukaan Uberilla ei olisi pitänyt olla pienintäkään mahdollisuutta saada 
jalansijaa San Franciscon kilpailluilla taksimarkkinoilla” (Miika Kiiski). Digitaalinen vallankumous toteutuu lisäämällä yhteistoimintaa, jonka “rajattomat” alustat 
mahdollistavat. Sen sijaan että työntekijät toimisivat vain omissa tiimeissään he kommunikoivat ja tekevät yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Monipuolinen ja 
ennakkoluuloton yhteistyö on kehityksen ykkösdriveri ja universaalit alustat tekevät sen mahdolliseksi (Morgan).

Lähde:
Kauppalehti, Jari Saarnio (28.12.2016), Verkkokaupan heikoin lenkki pilaa kaiken  www.kauppalehti.fi/uutiset/verkkokaupan-heikoin-lenkki-pilaa-
kaiken/CeHwbxQ4
Miikka Kiiski (6.6.2016), Alustatalous luo uudet pelisäännöt www.alykassuomi.fi/2016/06/alustatalous-luo-uudet-pelisaannot/
Jacob Morgan (13.1.2017), Four Trends in Digital Transformation www.thefutureorganization.com/four-trends-digital-transformation/?inf_contact_key=5d7257329482c484f02b7af738dc7dfa7b51556679a57a45f8ddb2f1442a4a77
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 4: Tulevaisuuden tehdas
Yli puolet uusista tehtaista on vuonna 2035 niin sanottuja mikrotehtaita, jotka sijaitsevat lähellä tuotteiden kuluttajia. Niiden toiminta perustuu 3D/4D-tuotantoon ja 
robotisaatioon.

Teollisuuden rakenteet murentuvat vauhdilla, kun mikrotehtaat tulevat lähelle asiakasta, arvioi tulevaisuudentutkija Risto Linturi Ylen haastattelussa 17.11.2017. Uuden 
sukupolven robottien esiinmarssi mullistaa Linturin mukaan lähes kaiken tavaratuotannon jo lähivuosina. Taloutta on ajanut tähän saakka suuruuden ekonomia, jossa 
suurilla tuotantomäärillä painetaan tuotteiden hinnat yhä alemmas. Entistä fiksummat robotit saavat kuitenkin aikaan vallankumouksen, jossa avainsana on pienuuden 
ekonomia. Vanhan sukupolven robotit toistavat tuotantolinjalla määrättyä tehtävää ja vauhdilla. Sen sijaan uusi robottisukupolvi on joustava ja valmis muuttuviin 
tehtäviin. Tehdaslinjoilta voi tulla ulos entistä yksilöidympää tuotantoa. Ratkaisevaa on robotiikan ohella 3D-tulostus. Linturin tietojen mukaan Local Motors printtaa 
autoja asiakkaan toiveiden mukaan muutaman vakioalustan päälle. Yhtiöllä on kaksi mikrotehdasta toinen Yhdysvalloissa ja toinen Saksassa. Maailmankauppajärjestö 
WTO on laskenut ennustettaan maailmankaupan kasvusta. Linturi tulkitsee sen kertovan uudesta ajasta: talous voi kasvaa, vaikka kansainvälinen kauppa matelee. 
Selityksenä on se, että tuotanto siirtyy lähelle kuluttajia, jolloin tarve rahdata valmiita tuotteita vähenee.

3D-tulostin rakentaa kappaleen digitaalisen valmistusohjeen perusteella ”tulostamalla” raaka-aineista kerroksen kerrokselta. Tulostuksen neljäs ulottuvuus (4D) tulee 
älystä ja autonomisesta reagoivuudesta. 4D-tulostuksessa materiaaleihin liitetään älykyyttä ja kappaleet saadaan toimimaan aktiivisesti. 4D-tulostus rikastaa 3D-
tulostusta älyllä. Tuotantotavan yksi etu on se, että kuljetustarve vähenee, kun valmiita tuotteita ei tarvitse enää kuljettaa. Toisaalta printtereiden raaka-aineet on joka 
tapauksessa kuljetettava. Kehitteillä on teknologia, jolla kuka tahansa voi kuvata kamerakännykällä kolmiulotteisen mallin mistä tahansa esineestä ja tulostaa sen 
kotiprintterillä. Tulevaisuudessa esimerkiksi auton varaosia voi tulostaa 3D- ja 4D-tulostimella sekä kotona että korjaamoissa. 

3D-tuottamisella on tärkeä rooli niin sanotussa teollisuuden neljännessä vallankumouksessa. Kolmiulotteinen printtaus on disruptiivinen teknologia, joka mullistaa 
huomisen logistiikan lisäämällä tuotantovaihtoehtoja (DHL). 3D-tulostus muuttaa myös kuljetusalaa ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä. 3D-tulostuksen globaali 
vuosikasvu on 25-30 prosenttia. Suomessakin on kymmenkunta teolliseen 3D-tulostukseen erikoistunutta yritystä. Suomen Pikavalmistusyhdistyksen puheenjohtaja Jukka 
Tuomi visioi Suomelle vahvaa asemaa erityisesti teollisuuden ja sairaalateknologian 3D-tulostuksessa. Se saattaa olla merkittävä osa 500 miljardin euron markkinaa 
vuonna 2025 (Shaping Tomorrow). Teollisuus 4.0 -vision mukaan tehtaista tulee ennen pitkää itseoppivia (Saikkonen).

Lähde: 
Risto Linturi, YLE 17.11.2017
DHL Logistics Trend Radar 2016
Shaping Tomorrow 6.12.2016
Harri Saikkonen Kauppalehti 24.1.2017
VIDEO: VIDEO: Warren Moore, Wikimedia Commons. You are free to share, to copy, distribute and transmit the work, to remix, to adapt the work under the following conditions: You must attribute the work in the manner 
specified by the author or licensor
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3D/4D-tuotantoon ja robotisaatioon.
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 5: Koilliskaapeli
Koilliskaapeli on tehnyt Suomesta tärkeimmän Aasian ja Euroopan välisen tietoliikenteen solmukohdan eli hubin, joka kerää ympärilleen IT-yrityksiä ja 
investointeja vuonna 2035.

Kaapeli on tietoliikenteen rautatie, jonka ympärille syntyy bisnesten kirjo. Tietoliikennealan asiantuntijat laskevat, että yksi kuitupari poikii 200 miljoonan euron 
investoinnit. Koilliskaapelissa olisi nykysuunnitelmien mukaan 6-8 kuituparia. Tällä hetkellä Euroopan ja Aasian välisessä tietoliikenteessä on kolme pääreittiä. Ne 
ovat hitaita, kalliita, vanhanaikaisia ja pitävät sisällään poliittisia riskejä. Koilliskaapelin selvitysmiehinä toimineet Paavo Lipponen ja Reijo Svento tapasivat 
kaapelia koskevien kohdemaiden ylintä teollista ja poliittis-
ta johtoa. Suomi on hankkeessa maantieteellisesti keskei-
sellä paikalla. Kun maailmaa katsellaan pohjoisnavan ylä-
puolelta, Euroopan ja Aasian välinen yhteys on lyhyin Suo-
men kautta. Kaapeli voisi tehdä Suomesta tietoliikenteen
"hubin" eli solmukohdan. Yhteys olisi lyhyt ja monikertai-
sesti nopeampi kuin käytössä olevat. Idea on sama kuin 
lentoliikenteessä. Kaapeli haarautuisi Aasiassa Kiinaan ja 
Japaniin. Siitä lähtisi omissa kuitupareissaan olevia yhteyk-
siä Venäjän rannikolle. Kaapeli tulisi pohjoisen kautta Suo-
meen, jossa se liitettäisiin Saksaan menevään yhteyteen.
Mallia voi katsoa Amsterdamista, joka on Euroopan mer-
kittävimpiä datahubeja: kaupungissa on mantereen tihein
it-yritysten penetraatio. 

Lähde: Kauppalehti 15.12.2016.

https://www.telegeography.com/telecom-resources/map-gallery/submarine-cable-map-2016/index.html

KARTTA: TeleGeography: Submarine Cable Map 2016
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Koilliskaapeli on tehnyt Suomesta tärkeimmän Aasian ja Euroopan välisen tietoliikenteen solmukohdan eli hubin, joka kerää ympärilleen IT-yrityksiä ja 
investointeja vuonna 2035.
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 6: Virtuaalitodellisuus
Virtuaalitodellisuuden arkipäiväistyessä henkilöliikenne supistuu murto-osaan nykyisestä vuoteen 2035 mennessä

Työ ja vapaa-aika siirtyy yhä suuremmalta osalta virtuaalitodellisuuteen. Paikan merkitys vähenee merkittävästi, kun tulevaisuudessa ei enää tarvitse liikkua 
fyysisesti paikasta toiseen. Digitalisoituva työ tehdään pääsääntöisesti paikkariippumattomasti joko kotona tai lähityötoimistohotelleissa. Tapaamiset 
toteutetaan virtuaalisesti, aluksi kuva-ääniyhteydellä myöhemmin esimerkiksi hologrammeina tai simuloidussa virtuaalitodellisuudessa (VR, Virtual Reality). 
Samaan suuntaan kehitystä vie myös digitaalisten tuotteiden jakelu, mikä vähentää fyysisten tavaroiden liikennettä. Pitemmällä tulevaisuudessa teknologia 
mahdollistaa etäläsnäolon ja telepresentaation. Tällöin ihminen kykenee esimerkiksi ohjaamaan fyysistä sijaiskehoaan etänä.

Lähde:
Virtual Futures, Trend Alert. Shaping Tomorrow. http://www.shapingtomorrow.com 
Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_reality
New Scientist 7/2012 ja 10/2012. Toissijainen lähde:  Helsingin sanomat , HS Lauantai 25.5.2013, s. 11
The Simon Heffner Interiew of Professor Nick Bostrom, The Sunday Telegraph, 26.11.2017, s. 25

VIDEO: eloaville: Virtuaalitodellisuus https://www.youtube.com/watch?v=j1FDr3rqmPI

VIDEO: Sitowise: Koe kuinka virtuaalitodellisuus muuttaa kaupunkisuunnittelua! https://www.youtube.com/watch?v=op1t2etryBA
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SIGNAALI 7: Sisäistäminen ja kotouttaminen (Insourcing & Reshoring)
Vuonna 2035 ulkoistamisen trendi on kääntynyt päinvastaiseksi ja tällöin valtaosa yrityksistä sisäistää (insourcing vs. outsourcing) palvelujaan ja palauttaa 
monissa tapauksissa myös tuotantoaan takaisin kotimaahan (reshoring vs. offshoring) niin sanotuista halvan työvoiman maista.

Sisäistäminen (insourcing) on liiketoimintapäätös, joka tehdään kun halutaan saada aikaisempaa parempi kontrolli tai vaikutettavuus johonkin tiettyyn palveluun 
tai prosessiin. Perusteena voi olla myös verojen, valmistus-, työvoima- tai kuljetuskustannusten alentaminen.

“Kotouttaminen” (reshoring) on termi, jolla oli keskeinen rooli Trumpin vaalikampanjassa. Kotoutus ei kohdistu ihmisiin - kuin välillisesti - vaan teolliseen 
valmistukseen ja palveluihin, jotka reshoring-prosessissa palautetaan takaisin kotimaahan ulkomailta. Kotoutusta pidetään tehokkaana keinona vahvistaa 
taloutta, koska se parantaa kauppa- ja budjettitasapainoa, vähentää työttömyyttä ja parantaa yhteiskuntarauhaa. Vaikutukset yrityksen talouteen ovat myös 
useimmiten myönteisiä esim. kokonaiskustannusten hallinnan ja innovaatiovaikutusten kautta.

Kehityksen kääntyminen voidaan liittää myös ennakoituun deglobalisaatioon. Globalisaatio saattaa tulevaisuudessa kääntyä lokalisaatioksi, koska sellaiset ilmiöt, 
jotka eivät enää edellytä globaalia, kansainvälistä tai alueellisesti laajaa organisoitumista, ovat vahvistumassa. Tällaisia ovat:

• Työn hinnan vähenevä merkitys: Digitalisaatio ja robotiikka ei ole sidottu ihmistyön hintaan. Ei ole enää tarvetta sijoittaa tuotantoa halvan työvoiman 
alueille

• Henkilökohtainen lähituotanto lisääntyy: 3D-tulostus, digitalisaatio, digitaalinen tavaroiden ostaminen valmistusohjeet sisältävänä koodina, 
robotisaation ja tekoälykehityksen mahdollistama pienvalmistus tai kotivalmistus, tavaroiden liikennetarve vähenee

• Virtuaali- ja simulaatioteknologia kehittyy: Ihmisten liikennetarve vähenee tai poistuu, kun asiat voidaan hoitaa kotoa käsin ilman, että tarvitse 
fyysisesti liikkua

• Uusiutuvien energialähteiden paikallisuus: Uusiutuvien energialähteiden (vesi, tuuli, aurinko, geoterminen lämpö, jne.) maantiede ei ole enää samalla 
tavalla epätasainen ja globaali kuin fossiilisilla energialähteillä on ollut.

• Ympäristöongelmien ja ilmastonmuutoksen eteneminen: Paikallinen ja lähimarkkinoiden suosiminen suosii myös ympäristöä. Liikkuminen pitkiä 
matkoja ei ole ekologista.

VIDEO: Minute MBA by OnlineMBA.com: Why Outsourcing is Bad for Business 
Käyttölupa: Creative Commons Nimeä -käyttölupa (uudelleenkäyttö sallittu)
Creative Commons lisenssi: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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SIGNAALI 7: Sisäistäminen ja kotouttaminen
Vuonna 2035 ulkoistamisen trendi on kääntynyt päinvastaiseksi ja tällöin valtaosa yrityksistä sisäistää (insourcing vs. outsourcing) palvelujaan ja palauttaa 
monissa tapauksissa myös tuotantoaan takaisin kotimaahan (reshoring vs. offshoring) niin sanotuista halvan työvoiman maista.
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 8: Kabotaasi
Puolan ja Baltian maiden kuljetusyrittäjät ovat valloittaneet 25 % Suomen maanteiden tavaraliikenteestä 
vuonna 2035.

Kabotaasikuljetuksella, eli tilapäisellä kuljetuksella, tarkoitetaan yhteen EU-maahan rekisteröidyllä 
ajoneuvolla tehtävää toisen EU-maan sisäistä tilapäistä kuljetusta. Kabotaasiliikenne voi olla laillista tai 
laitonta. Se on lail-lista silloin, kun yhteen EU-maahan rekisteröity ajoneuvo ajaa tilapäisesti enintään kolme 
kabotaasikuljetusta seitsemän päivän sisällä toisessa EU-maassa. Venäläiset rekat eivät voi laillista kabotaasia
harjoittaa. 

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä oli vuonna 2016 Suomessa yhteensä 275 miljoonaa tonnia. Eniten 
kuljetuksia johtui rakentamisesta (maa-ainekset ja rakennusteollisuuden tuotteet), ruokaklusterista (maata-
loustuotteet ja elintarvikkeet) sekä metsäteollisuudesta (puuraaka-aineet ja metsäteollisuustuotteet). Ulko-
maankaupan kuljetuksia oli vuonna 2016 noin 101 miljoonaa tonnia. Siitä laivakuljetuksia oli noin 84 
miljoonaa tonnia, rautatiekuljetuksia noin 9 miljoonaa tonnia ja maantiekuljetuksia noin 7 miljoonaa tonnia. 

Lähde:

• Talouselämä 9.6.2016
• Liikennevirasto, Liikennejärjestelmä - Tavaraliikenne www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/tavaraliikenne#.WGKQEWSLTUI
• Tulli, Logistiikkatilastot, Ulkomaankaupan kuljetukset http://tulli.fi/tilastot/taulukot/logistiikkatilastoja/vanhat-logistiikkataulukot
• Tilastokeskus, StatFin-tietonannat: Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite 2001-2017. 

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__lii__kttav/statfin_kttav_pxt_001.px/?rxid=f39a65cb-ceaf-4a24-94d0-15125058fd05

KUVA: Lukas 3z, Wikimedia Commons
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 9: Jäämeren rata
Lappiin rakennetaan rautatieyhteys, joka yhdistää Suomen Koillisväylään sekä Siperian ja Pohjoisen jäämeren raaka-aine- ja energiavaroihin vuonna 2035

Liikenneviraston käynnissä oleva selvitystyö Jäämeren radasta valmistuu 28.2.2018. Paitsi Suomen omien kaivosten myös Venäjän, Siperian ja Barentsinmeren 
energialähteiden ja luonnonvarojen hyödyntäminen lisää liikenne- ja väylätarvetta Suomen kautta pohjoiseen ja itään. Ilmastonmuutoksen myötä avautuva 
Koillisväylä on myös omiaan lisäämään liikennettä Suomen läpi. Koillisväylän kautta matka Japaniin nopeutuu kahdella viikolla. Koillisväylän avautumisella 
saattaa olla myönteisiä vaikutuksia myös suomalaiselle jäänmurtajaosaamiselle. 

Jäämeren radan rakennustyön kustannukset olisivat kokoluokaltaan noin kolme miljardia euroa. Lapin rautatiet käsittävät nykyisin rataosat Oulu–Tornio, 
Laurila–Kelloselkä sekä Tornio–Kolari. Lisäksi Torniosta on ratayhteys Haaparannalle Ruotsin rataverkkoon. Henkilöjunaliikennettä on näistä muilla paitsi Laurila–
Kelloselkä-radalla Kemijärveltä eteenpäin. Lakkautettuja, joskin purkamattomia rataosia Lapissa ovat Kolari–Äkäsjoki ja Kolari–Rautuvaara sekä Salla–Kelloselkä. 
Kokonaisuutena nykyinen rataverkko ulottuu ainoastaan Etelä-Lappiin, joskin se yhdistää kaikki Lapin neljä kaupunkia valtakunnan rataverkkoon.

Viime vuosina uusien kaivoshankkeiden myötä sekä matkailun lisääntyessä on väläytelty monia uusia ratahankkeita. 
Tärkeimpänä pidetään edelleen ratayhteyttä Jäämerelle. Etenkin Sodankylän ja Kittilän kunnissa on vireillä useita 
kaivoshankkeita, joiden myötä niiden yhdistämistä rataverkkoon joko suoraan Kolarin kautta tai Keski-Lapin 
poikittaisradan avulla Rovaniemelle on suunniteltu. Jäämeren radan linjaukseksi on useita vaihtoehtoja, joista suoraan 
Kemijärveltä Sodankylän kautta Norjan Kirkkoniemeen kulkeva linjaus on muun muassa kaivosteollisuuden kannalta 
tärkein. Toinen linjausvaihtoehto on jatkaa Kolarin rataa Kilpisjärven kautta Norjan Skibotniin. Rataa on suunniteltu 
myös Sallasta Kantalahdelle, joka avaisi yhteydet Venäjän rataverkkoon ja sitä kautta eteenpäin.

Lähde: Wikipedia, https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapin_rautatiesuunnitelmat

TODENNÄKÖISYYS VUONNA 2035
TOIVOTTAVUUS VUONNA 2035

OEF eDELFOI II: ER4 Liikenne & Logistiikka

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapin_rautatiesuunnitelmat


5/3/2018 87© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©

SIGNAALIT

Osallistu somessa Twitter: https://twitter.com/OEFoorumi 
@OEFoorumi Facebook: https://www.facebook.com/OEFoorumi/

OEF eDELFOI II: ER4 Liikenne & Logistiikka

Panelistien lukumäärä Panelistien lukumäärä

SIGNAALI 9: Jäämeren rata
Lappiin rakennetaan rautatieyhteys, joka yhdistää Suomen Koillisväylään sekä Siperian ja Pohjoisen jäämeren raaka-aine- ja energiavaroihin vuonna 2035
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 10: Robottilaiva
Ilman miehistöä kulkevat robottilaivat huolehtivat suurimman osan merirahtikuljetuksista vuonna 2035.

Merenkulun historiassa on tapahtunut kaksi mullistavaa innovaatiota: siirtyminen purjeista höyryyn ja hiilestä öljyyn. Kolmas mullistus on tulossa: Laivat kulkevat tulevaisuudessa ilman 
miehistöä. Kesäkuussa 2017 Kööpenhaminan satamassa kapteeni operoi satamalaiturilta käsin maailman ensimmäisen etäohjattavan kaupallisen aluksen, hinaaja Svitzer Hermodin irti 
laiturista, kiersi aluksella 360 astetta, navigoi läheiseen Svitzerin pääkonttorin eteen ja kiinnittyi uudelleen laituriin. Svitzerin kanssa kehitystyötä yhdessä tekevän Rolls Roycen presidentti 
Mikael Mäkisen sanoin: ”…ainutlaatuinen historiallinen hetki merenkululle”. Syyskuussa 2017 Rolls Royce ilmoitti seuraavaksi tavoitteekseen kokonaan autonomisen, 60 metriä pitkän aluksen, 
jonka toimintasäde ulottuu 3500 merimailin päähän ja, joka kykenee toimimaan yli 100 päivää ilman miehistöä. Lokakuussa 2017 yhtiö ilmoitti aloittavansa yhteistyön Googlen kanssa 
tavoitteena synnyttää uusi ”älykäs havainnointijärjestelmä” (intelligent awareness system) (Pickup). 

Vastaavaa robottimerenkulun kehitystyötä tehdään muuallakin, mm. Kiinassa, Japanissa ja Singaporessa. Yhdysvaltojen laivaston Sea Hunter pystyy liikkumaan merellä ilman miehistöä 
tuhansia kilometrejä. Brittiläinen autonominen Mayflower-alus purjehtii suunnitelmien mukaan Britanniasta Yhdysvaltoihin vuonna 2020. Silloin tulee kuluneeksi 400 vuotta siitä, kun 
maahanmuuttajia vienyt purjealus Mayflower purjehti Amerikkaan. Mayfloweria ovat kehittäneet brittiläinen sukellusveneenrakentaja MSubs ja Plymouthin yliopisto yhteistyötahoineen 
(Helsingin Sanomat).

Robottiliikenteessä tulevat sekä data-analytiikka, tekoäly ja sensoriteknologia olemaan keskeisessä roolissa. Rolls Roycen Karno Tenovuon (senior vice-president of ship intelligence) mukaan 
”älykäs havainnointijärjestelmä” voi toimia samaan tapaan kuin autojen pysäköintiavustajat tai kaista-aistimet. Robottilaivojen kehittämisen yksi tärkein tavoite on turvallisuuden 
parantaminen. Esa Jokioisen, Rolls Roycen Blue Ocean Temin johtajan mukaan tilastot osoittavat, että 80-95 % meriliikenneonnettomuuksista johtuu inhimillisestä virheestä. Alun alkaen Rolls 
Royce tavoitteli kehitystyössään vuotta 2025, mutta nyt kehitys on osoittautunut nopeammaksi ja tavoitevuosi kaupallisen robottiliikenteen aloittamiseksi on siirretty vuoteen 2020 (Pickup).

Lähde:

Oliver Pickup: Data is the new king of the seas. STEM FUTURES, The Sunday Telegraph, 26.11.2017, s. 7)
Helsingin Sanomat 2.2.2017, Autonomiset laivat
Samuli Leveälahti: Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi –projekti, 20.11.2017, s. 50 (Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitys-näkymiä - Dynamo-mallin 
valtakunnallinen ja alueellinen pilotointi (kommentointiversio 20.11.2017)

VIDEO: Rolls-Royce  https://www.youtube.com/watch?v=ZuX5qFdiiI0
VIDEO: WÄRTSILÄ, Nor-Shipping, NORJA  https://www.youtube.com/watch?v=THSSd_4NWq0
UPOTETTU VIDEO: Wall Street Journal, Automated Cargo Ships: The Next Transport Revolution? 
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 11: Auto ilman rattia
Kolmasosa kaikista uusista myydyistä henkilöautoista on tekoälyn ohjaamia, ilman kuljettajaa kulkevia autoja vuonna 2035.

Robottiliikenne, automaattisesti ilman kuljettajaa kulkevat autot ja etäohjaus ovat tällä hetkellä intensiivisen kehitystyön kohteena. Vauhti on ollut kova sen 
jälkeen kun ensimmäinen mittava koe toteutettiin USA:n armeijan DARPA-tutkimusyksikön toimesta vuonna 2004 ja kun Google vuonna 2009 pani ensimmäisen 
testiauton liikenteeseen. 

Tulevaisuudessa autot ja muutkin koneet ja laitteet kommunikoivat keskenään IoT:ssä (Internet of Things) ja voivat informoida ja ohjata toisiaan. Robottiliikenteen 
toteutuminen edellyttää etenemistä useilla rintamilla. Tarvitaan innovaatioita anturi- ja sensoriteknologian, konenäön, akkuteknologian, tietoverkkoteknologian 
(5G), satelliitti- ja paikannusteknologian ja tekoälyn aloilla. Myös lainsäädännöllisiä muutoksia tarvitaan. Kehitystyötä tehdään lukemattomissa yliopistoissa ja 
yrityksissä sekä niiden muodostamissa yhteenliittymissä (Google Waymo, Tesla, Mercedes, Oxfordin yliopiston Oxbotica, Über, Volvo, Cambridgen yliopiston 
FiveAI, Bosch, Jaguar ja niin edelleen). 

Robottiauton teillä on myös esteitä. Ajoneuvojen reitit ja infrastruktuuri on suunniteltava ja 
toteutettava osana kaavoitusta ja rakentamista. Robottiautojen ja ihmisten ohjaamien autojen 
yhteiselo kaduilla ja teillä muuttaa vakuutusoikeuden ja -käytäntöjen olosuhteita. Voi olla, että 
suurin este on kuitenkin ihmisten asenteissa.

Lähde:
Google Waymo, https://waymo.com/
James Titcomb: UK in pole position to ignite the driverless revolution. The Sunday Telegraph 

BUSINESS, 26.11.2017, s. 6-7
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SIGNAALEJA

SIGNAALI 12: Hyperloop
Suomeen on rakennettu huippunopea Hyperloop-yhteys vuonna 2035.

Hyperloop-konseptin esitti yrittäjä-innovaattori Elon Musk muutama vuosi sitten. Tekniikka perustuu putkessa nopeasti kulkevaan kapseliin. Putki on 
alipaineistettu, jolloin ilmanvastus on pieni. Kapselin huippunopeudeksi on mahdollista saada jopa 1200 km/h. Virgin Hyperloop One on rakentanut jo 
ensimmäisen täysin toimintakykyisen järjestelmän. Suunnitelmia Hyperloopin kehittämiseksi on tehty myös Suomessa. Esimerkkinä heinäkuussa 2016 
valmistunut selvitys, jossa Hyperloop-yhteys Helsingin ja Tukholman välillä olisi mahdollinen. Se lyhentäisi matka-ajan kaupunkien välillä puoleen tuntiin. 
Konsulttiyhtiö Ramboll ja KPMG arvioivat kustannuksiksi noin 19 miljardia euroa. 

Lähde: 
Tekniikka & Talous, 
http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/futuristinen-liikennemuoto-lounais-suomeen-salo-tilaa-jopa-60-000-euron-hyperloop-raportin-6606320

Chee, Alexander (2015). The Race to Create Elon Musk’s Hyperloop Heats Up.
The Wall Street Journal.
http://www.wsj.com/articles/the-race-to-create-elon-musks-hyperloop-heats-up-1448899356

Hyperloop One (2016). https://hyperloop-one.com/

Video: Hyperloop One.  https://hyperloop-one.com/media-gallery
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TULEVAISUUS-

TAULUKKO

Tulevaisuustaulukko rakennetaan Real-Time Delphi-kierroksen kyselyiden sisällöistä: vastausjakaumista ja vapaamuotoisista 
perusteluista. Kyselyt perustuvat sosiotekniseen monitasomalliin ja sen kanssa synkronisoituun tulevaisuuksientutkimuksen 
kolmitasoon (ks. https://sites.google.com/metodix.fi/oef/etusivu). Tulevaisuustaulukosta jalostetaan tiivistysten ja 
tulevaisuustilayhdistelyjen kautta skenaariokartta , jossa esitellään myös jakaumahavaintoja eri tulevaisuuskysymyksistä.
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Kansallisvaltio- Suomi

Säädelty markkinatalous

Sosiaalisen koheesio

Automaatio ja robotisaatio

Ekologiassa se tehdään mitä sovitaan

Arvo: Konservatismi (jatkuvuus ensin)

Integraatio-Suomi

Uusliberalistinen markkinatalous

Perustulo (insentiivi)

Automaatio ja robotisaatio

Ekokriiseistä hyötyminen

Arvo: Liberalismi (kilpailu ensin)

HITAASTI MUTTA VARMASTI SUOMI

TURBOAHDETTU SUOMI KAUPUNKIEGOLOGINEN SUOMI

EKONOLOGINEN SUOMI

OEF eDELFOI skenaarioluonnosten PESTE-luonnehdinnat

Liittovaltio-Suomi (YK)

Kierto- ja jakamistalous

Kansalaistulo

Tekno: Vihreä ja sosiaali- teknologia

Ekokatastrofien ennakointipolku

Arvo: Ekologismi (ympäristö ensin)

Alueiden Suomi

Alusta- ja jakamistalous

Sosiaalinen “Kultainen leikkaus” (rotaatio)

Tekno: Ihminen + kone

Ekologiset ongelmat on tehty ratkaistaviksi

Arvo: Edistysusko (paras ensin)



OEF eDELFOI II –skenaarioluonnos
LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN TURBOAHDETTU SUOMI 

Turbo-Suomessa huomio kiinnitetään ennen muuta tuloksiin, kilpailukykyyn ja tuottavuuteen, joiden saavuttamiseen ei tarvita regiimi-tason mullistuksia. Sen sijaan siihen tarvitaan 
vahvaa Euroopan unionia, joka parhaiten turvaa pienen maan edut maailmanmarkkinoilla, ja jonka ytimiin Suomi pikku valtionakin itseoikeutetusti kuuluu. Oikeutus perustuu menes-
tykseen, joka jaetaan muiden pohjoisten maiden kanssa. Sinisen skenaarion perusilme on dynaaminen ja tulevaisuususkoinen tavalla, jossa talous on keskeisin toiminnan määrittäjä. 
Suomen lähtökohta on hyvä, vaikka voisi olla vieläkin parempi, jossa sitä johdettaisiin kuin osakeyhtiötä. Perusinfra ja instituutiot ovat enimmäkseen kunnossa, mutta niistä saataisiin 
enemmän irti jos annettaisiin markkinavoimille enemmän tilaa vaikuttaa. Sitä on tulossa valtakunnan rajojen ulkopuolelta. Amazonin tyyppiset kauppa- ja myyntialustat lisäävät vuo-
teen 2035 mennessä kaiken tasoisen kaupankäynnin ja palveluiden vaihdannan sujuvuutta, kilpailua ja markkinaa. Toimintaympäristön ongelmat otetaan realiteetteina, jotka ratkeavat 
parhaiten kun ei liikaa puututa markkinoiden toimintaan. Teknologia ratkaisee ajan kanssa useimmat viheliäisistäkin ongelmista. On järkevää kieltää saastuttavat polttomoottorit muttei 
ennen kuin uusiutuvan energian vaihtoehto kykenee hoitamaan kaiken liikennöintitarpeen. Siihen menee vielä aikaa selvästi yli vuoden 2035 aikapaalun. Hybridi tarvitsee toisen moot-
torin eikä raskaan kumipyörä-liikenteen kestävää ratkaisua tunne vielä kukaan. Ratiton ajelu on kaukana tulevaisuudessa, vaikka turvallisuusteknologia autoissa koko ajan lisääntyykin. 
Jos prosenteissa pitää arvioida niin vuonna 2035 “robotit” hoitavat liikenteestä 30 % eikä sekään kokonaan ratittomasti.

Kaupunkien julkinen liikenne sen sijaan sopii edelläkävijäksi muunkin kuin kiskoliikenteen sähköistämisessä. Investoinnit pitää tehdä taloudellisesti järkevästi. Paras investointi voi joskus
olla 0 euroa. Bussin ja lentolippujen halpuuttamisessa kävi juuri niin. MaaS on hyvä esimerkki mediakuumentuneesta hankkeesta, joka kannattaa laittaa vähäksi aikaa jäähtymään 
vaikka Koillisväylän jäihin. Riittää kun rakennetaan länsimetro sekä kehä- ja pisararata. Se on selvää, että osa ER4-ennakointiryhmän toimialoista on murroksessa, jota voi nimittää disrup-
tiiviseksi. Posti ja kuriiriliikenne ovat sitä molemmat vaikka päinvastaiseen suuntaan. Ovelta ovelle palvelu lisääntyy ja kumipyöräliikenne hoitaa molemmat päät. Muu liikenne on tulossa 
perässä, mutta sinisessä skenaariossa hitaammin ja vähemmän kuin muutosskenaarioissa. Verkkaista on myös robottilentotaksin käyttöönotto johtuen enemmän liiketaloudellisista 
kuin teknisistä syistä. Kabotaasista sen sijaan päästään eroon, kun EU yhdentyy ja kehityserot unioni sisällä kaventuvat. Liike-elämän vuosikvartaalille panelistit ovat löytäneet hitaan 
version, jonka aikaväli on 25 vuotta. Se on sopiva sykli kuvaamaan varsinkin vesi- ja ilmaliikenteen kehitysvauhtia. Itämeren risteilyissä on saavutettu kyllääntymispiste eikä huviliikenne 
enää lisäänny päinvastoin kuin tavarankuljetus, jossa Kotkan ja Haminan satamat hyötyvät Kouvolan “silkkitiestä”. Tallinna-tunnelin rakentamisessa jahkaillaan EU-tukipäätöksiä 
odotellessa, vaikka päätös on tehty. Giganttisten hankkeiden rinnalla tulevaisuudesta kurkistaa vastatrendi, jossa valmistaminen on paikallista ja perustuu 3D-tulostukseen eri muodois-
saan. Siitä on tulossa merkittävää toimintaa mutta kehityksellä on rajansa. “Pienuudella ei ole samaa ekonomiaa kuin suuruudella. Emme tule seuraavan sadan vuoden aikana 
printtaamaan autoja kotonamme tai taloja ostamallemme tontille.”

Ilmojen silkkitie on toinen elinvoiman tuoja vuonna 2035. “Kiinalaisten matkailuintoa ei vähennä mikään, vaikka lentolippujen hinnat nousevat biopolttoaineiden käytön vuoksi. Ainoa 
kysymysmerkki on, kuinka suuren osan Suomi näistä matkustajavirroista saa.” Osansa matkustajavirroista saavat myös muut kentät kuin Helsinki-Vantaa. Kontit kulkevat kiskoilla ja 
ihmiset siivillä. “Ympäristöasiat eivät vaikuta ihmisten matkustusinnokkuuteen. ”Data kulkee kaapeleissa ja sen liikenne kasvaa kaikista hurjimmin. Kaikissa skenaarioissa kehityssuunnasta 
ja sen syistä ollaan samaa mieltä: “En keksi mitään syytä miksi tiedonsiirto mobiiliverkossa ei kasvaisi eksponentiaalisesti niin kuin datan määrä on kasvanut jo kai kymmeniä vuosia.”
Autojen tarve ja määrä pysyy nykytasolla. “Työpaikat eivät muuta koteihin. Konttoreita, virastoja ja tuotantopaikkoja on vuonna ainakin yhtä paljon kuin tänään. Ihmiset asuvat, tekevät 
töitä ja kuluttavat jatkossakin ja se vaatii aina paljon logistiikkaa.” Autoilun sähköistymistä hidastaa Suomen oloissa akkuteknologia. Henkilöliikenteeseen voi vaikuttaa joukkoliikenteellä, 
mutta pitkien etäisyyksien Suomessa se tulee kalliiksi. Tavaraliikenteessä tilanne on vielä vakiintuneempi. Turboahdetussa Suomessa arvokas toiminta löytää myös sille soveliaan 
taloudellisen muodon.



OEF eDELFOI II –skenaarioluonnos
LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN KAUPUNKIEGOLOGINEN SUOMI 

Kaupunkiegologinen Suomi edustaa hajoavien valtioiden vaihetta, jossa maailmaa organisoidaan alueiden ja verkostojen kautta. Osallisuus- ja jakamiskokemukset uudistavat demokraattiset instituutiot ja 
energisoivat alueyhteisöjen toimintaa tavalla, jossa taloudellisen BKT:n sijasta seurataan monia muitakin (laatu)kriteereitä, kun alueet asettavat toiminnalleen tavoitteita, joita sitten demokraattisin instituutioin 
toteuttavat. Punaisessa skenaariossa on paljon sa-maa kuin toisessa enemmän ympäristövetoisessa muutos-skenaariossa “Ekonologinen Suomi”. Kierto- ja jakamistalous on molemmissa tärkeä ajuri, joka 
muokkaa ja mullistaa sekä kotitalouksien, yritysten että teollisuuden toimintaa. Aivan omassa murrosluokassaan kaiken muun muutoksen keskellä ovat liikenteen ja logistiikan toimialat. Liikenteen 
“vallankumoukseen” totutellaan “liikkuminen palveluna”-mallin avulla. Sen tekee kiinnostavaksi ja punaisen ske-naarion kannalta myös kiihottavaksi suomalainen konseptointi, varhainen kokeilutoiminta ja 
liiketoiminnan käynnistäminen. Robottilentotaksi on ER4-paneelin signaalikysymyksistä yksi eksoottisemmista, joka nopeasti arkistuu tiheäs-ti asutussa ja ruuhkaisessa suurkaupungissa. Kaikki tarvittava tekniikka 
on jo olemassa. Se tunnistetaan myös sinisessä skenaariossa, mutta punaisessa uskotaan myös siihen, että kustannuksiin, turvallisuuteen ja logistisiin järjestelyihin liittyvät seikat on vuonna 2035 ratkaistu.

Punaisessa skenaariossa kyseenalaistuvat entiset logiikat toimia. Liikkuminen - ja jopa asuminen - nähdään palveluna, joiden hankkimiseksi ei enää tarvitse tehdä elämänmittaisesti sitovia ja vaikuttavia 
sopimuksia, jotka rajoittavat va-linnan vaihtoehtoja eri elämänvaiheissa. “Auton omistaminen on out!” Skenaariossa kuvataan vaihe vaiheelta ja pala palalta miten entinen omistamiseen liittyvä elämäntapa 
murenee ja uusi jakamiseen perustuva tulee tilalle. Teol-lisuus on automatisoitunut ja robotisoitunut siinä määrin, että lisäarvon tuottamisessa keskitytään palveluihin, jotka räätälöityvät yhä 
henkilökohtaisemmalle tasolle. Tässä kaikessa tarvitaan yhä herkemmin reagoivaa ja jousta-vampaa oppimisen ja koulutuksen järjestelmää. Punaisessa skenaariossa siitä ei ole tarkempaa kerrottavaa, mutta 
vihreän skenaarion koulutusjärjestelmäkuvauksissa ei ole mitään, mikä olisi ristiriidassa Kaupunkiegologisen kehityk-sen kanssa.  Läpimurtoja on tiedossa jo tarkasteltavassa ajanjaksossa. Annetaan hieman 
polveilevan panelistipuheenvuoron kuvata miten ja miksi. “Sinä päivänä kun sähköauton toimintasäde on n. 1000 km (jolloin lataus tapahtuu pääosin kotona) ja pikalataus on ratkaistu ilman kaapelin kytkemistä 
(niin kuin kännykällä jo on) voidaan polttomoottoreista privaattiliikenteessä luopua. Se on realistista 20:n vuoden päästä. Se on sitten eri asia onko sähkön tuottamisen ja sen käyt-tämisen hyötysuhde parempi 
kuin polttoaineen tislauksen ja polttomoottorin. Myös muut tekijät kuin kokonaishyötysuhde vaikuttavat lainsäätäjän päätöksiin siinä vaiheessa.” Vuoden 2030 tavoite on 250.000 täyssähköautoa. Se on 
mahdollista saavuttaa, mutta se vaatisi huomattavaa insentiivien lisäämistä määräajaksi. Vuoden 2035 tasolla houkuttimet voi jo purkaa. Perinteinen postitoiminta on käytännössä loppunut vuonna 2035, kun 
lehdet ja mainokset toimitetaan muita teitä. Pakettiliikenne sen sijaan on vilkasta ja suurin ero nykyiseen on siinä, että kuljetukset muuntuvat ripeästi kuskittomiksi. Automatisoitu laivaliikenne ottaa 
ensiaskeleitaan, mutta varsinainen kasvuala vesillä on virkistyskäyttö, jossa suurin nousu tulee ulkomaisesta turismista sekä Itämerellä että sisävesillä. Tavaraliikenne merillä vähenee muttei dramaattisesti, 
sillä Suomi on edelleen saari vaikka Tallinna-tunnelia jo kaivetaankin. Se laajentaa työssäkäyntialueen kaksoiskaupunkiin tavalla, josta on jo kokemuksia Kööpenhaminan ja Malmön osalta. Tallinnatunneli on osa 
Pohjoinen-etelä-reittiä, johon kuuluvat myös rautatie Jäämerelle sekä jo avattu Koillisväylä ja sitä pitkin laskettu nopean datan Koilliskaapeli.

Verkkokauppa on pitkän ja jyrkän kasvukauden jälkeen tasaantunut ja kääntymässä laskuun vuonna 2035. “Rajaton verkkokauppa jättää huomiotta ympäristöön liittyviä, keskeisiä trendejä. Vähitellen 
monenlaiset lisäpalvelut lisääntyvät. Kuljetettu tuote ei yksin riitä, vaan sen liittäminen olemassa olevaan järjestelmään on keskeistä.” Argumentit nousevat ekonologisesta skenaariosta, mutta tämäntyyppinen 
systeeminen ajattelu ja kehittely sopii myös punaiseen skenaarioon, jossa muutosskenaario on edennyt jo siihen vaiheeseen, jossa toiminta alkaa olla ympäristöarvojen kohdalla itseorganisoituvaa. 3D-tulostus 
on ympäristön kuormitusta säästävä teknologia, kun “tehdas” voidaan perustaa olohuoneeseen. Koodatun valmistusmallin siirtäminen maapallon toiselta puolelta ei maksa yhtään sademetsän puuta. Teknologia 
halpenee ja kehittyy sekä tarkkuudessa että suuruudessa. “Taloja printataan jo, ja laskevat kustannukset tekevät ’bulkkitalot’ yleisemmiksi. Ne, ketkä ovat valmiita maksamaan laadusta ostavat jatkossakin esim. 
hirsitaloja tai kivitaloja, mutta printtaamalla pääsee halvemmalla.” Kabotaasi on herättänyt huolta vaiheessa, jossa Euroopan unionin maiden välillä oli huomattavia kehityseroja. Vuonna 2035 näitä huolia ei 
monestakaan syystä enää ole. Kehityserot ovat kaventuneet ja kuljetusvirrat sellaisia, ettei se suosi muualta tulevia. Lentoliikenne ei vähene, päinvastoin, kun turvallisuus ja varmuus lisäävät kulkua Kaukoidästä 
Suomen kautta Eurooppaan. “Tekniikka kehittyy, lentokoneet tulevat ympäristöystävällisemmäksi, kuluttavat vähemmän ja kuljettavat enemmän massoja kerralla.” Kiinan liikenne kasvaa, kun Suomi ei voi 
maantieteelle mitään, eli Helsingin yli kulkee lyhin reitti Kiinaan. Tavaravirrat kulkevat maan tai veden pinnalla, mutta siinäkin itäsuunnasta voi kehkeytyä logistinen sampo: “Kouvolan Silkkitie ja Aasiasta 
Eurooppaan tuotava tavara saattavat lisätä volyymiä ja palvelutarjontaa.” Eniten liikenne lisääntyy joka tapauksessa verkossa ja mobiililiikenteessä. Kaikissa skenaarioissa kehityssuunnasta ja sen syistä ollaan 
samaa mieltä: “En keksi mitään syytä miksi tiedonsiirto mobiiliverkossa ei kasvaisi eksponentiaalisesti niin kuin datan määrä on kasvanut jo kai kymmeniä vuosia.” Vuonna 2035 liikkuvat ihmiset kohtaavat 
muutakin kuin sähköautoja ja vallankumouksellisia konsepteja. Helsingistä Turkuun ja Tampereelle pääsee tunnissa. Vieläkin lujempaa ajetaan Hyperloopin testiradalla. Vesillä liikutaan kuskittomalla paatilla 
näkymättömiä mutta turvallisia ajoväyliä. Ympäristötietoiset valitsevat matkansa virtuaalitodellisuudesta. Se voi olla viisasta muistakin syistä, koska maailma ympärillämme on lähivuosikymmenet varsin levoton 
paikka.


