
Liikenteen ja elinkeinoelämän 
tulevaisuus 

Johtaja, professori Jorma Mäntynen 

WSP Finland Oy 



Suomi globaalissa yhteisössä 
• Globalisaatio ja elinkeinorakenteen muutos 

• Suomen riippuvuus kansainvälisestä kaupasta ja 
kommunikoinnista kasvaa  

• Mukaan pk-yritykset ja Suomen kaikki talousalueet 

• Saavutettavuus tärkeä kilpailukykytekijä 

 



Liikennejärjestelmä  
– täältä maailmalle ja maailmalta tänne 

Lähde: Rodrique 2009 

Kaupunkiseudut, 



Liikenne on johdettua kysyntää 

Teollisuus 
B 

Liikenne 

palvelu, infra 

tie, rautatie,  
meri, lento 

Teollisuus 
A 

Kauppa 

Matkailu 

Asuminen, 
työssäkäynti, 

arki-
liikkuminen 



Tulevaisuuden monitorointia 

MAAILMALLA ON EDESSÄÄN TOISISTAAN POIKKEAVIA 
VAIHTOEHTOISIA TULEVAISUUKSIA 

ILMIÖIDEN ERILAISET AIKAJÄNTEET, KEHITYSVAUHDIT 
JA MURROKSET ON SYYTÄ TUNNISTAA 

TEKNOLOGIAN KEHITYSILMIÖIDEN 
TUNTEMUS ON TÄRKEÄÄ 

LIIKENTEEN KYSYNTÄ SYNTYY 
LIIKENTEEN ULKOPUOLELLA 

LIIKENTEEN JA BKT:N KEHITYS OVAT 
IRTAUTUMASSA TOISISTAAN 



Maailma muutoksessa - Suomi sen mukana 

LIIKENNEMUOTOJEN PRIORISOINTI ON 
VÄLTTÄMÄTÖNTÄ 

 

MILLAINEN VÄESTÖ JA ELINKEINOELÄMÄ 
SUOMESSA ON VUONNA 2030 JA 2050?  

VÄESTÖ KESKITTYY KAUPUNKISEUDUILLE 

IHMISTEN MUUTTUVA AIKABUDJETTI MÄÄRITTÄÄ 
LIIKENTEEN KYSYNTÄÄ 

ON-DEMAND –ELÄMÄNTAPA ON 
YLEISTYMÄSSÄ 

Y-SUKUPOLVI  (s. 1977-1997) DOMINOI 
TYÖVOIMASSA JO VUONNA 2020  

LIIKENTEEN KYSYNNÄN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄN 
ARVIOINTI VAATII MONIPUOLISEN TARKASTELUN 

DIGITALISAATIO EI TÄYSIN VAPAUTA AJAN, 
PAIKAN JA ETÄISYYKSIEN KAHLEISTA 



Lineaarisesta maailmasta murrokseen 

• Liikenteen pohjalla oleva kysyntä on muutoksessa 

– Elinkeinorakenne (millainen rakenne 2030 ja 2050?) 

– Väestö 2030 ja 2050 (määrä, sosiodemografia, sijainti 
kulutustottumukset, arvot, maahanmuutto) 

• Liikenteen tarjontakin muuttuu 

• Mitä tiedämme liikenteen kysynnästä ja 
tarjonnasta vuonna 2050? (vrt. 1984) 

• Liikenneväyliä ja yhdyskuntaa tulee suunnitella 
tulevia tarpeita varten 
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ERILAISTEN TARPEIDEN KEHITTYMISEN AIKAJÄNTEET 

• Digitalisaatio on prosessien kehittämistä:  

• Tiedettävä, miksi jotakin prosessia pitää kehittää 

• Digitalisaatio on väline eikä päämäärä itsessään 

• Osa teollisuus- ja palvelualoista ei vielä ole päässyt  täysillä kehitykseen mukaan 

• Perinteiset toimintamallit ovat vaimentaneet kehitystä 

• Tulevaisuus ei ole lineaarinen, vaan monen murroksen leimaama 

2000 2050 

Ihmisten perustarpeet 

Ihmisten liikkumistarpeet 

Tiedonsiirtotarpeet 

Materiaalin kuljetustarpeet 

Mobiili 

IoT 

Tuotannon 
takaisinvirtaus 

3D-tulostus 

Etätyö 

Robotisaatio 

Big Data 
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TEKNOLOGIOIDEN VALTAVIRTAISTUMINEN 

 



Digitalisaatio 
• Uudet palvelut, tuotteet ja 

tekniikat kehittyvät omalla 
vauhdillaan 

• Tuottavuus kasvaa  
hyvinvointi kasvaa 

• KYSYMYS: Millä voimalla 
digitalisaatio muuttaa tapoja 
tuottaa tavaroita ja palveluja, 
kulutusta ja elämäntapoja? 

• Digitalisaatio mahdollistaa 
globaalin läsnäolon bisnekselle 
välittömästi 

• Digitalisaatio sulautuu 
vähitellen osaksi kaikkea 

• Verkkokauppa, 3D-tulostus, 
kaupunkien uudet 
jakelukonseptit 



Lentokoneteollisuus - 3D-tulostuksen edelläkävijä 



Maailmanlaajuiset tavaravirrat 

www.strategyand.pwc.com 



Elinkeinoelämän tulevaisuus 

• Raaka-ainepohjaista teollisuutta Suomessa myös jatkossa 

• Elinkeinoelämää ja matkailua koko Suomessa 

• Väestöpohjaista mm. rakentaminen, kauppa ja energia 

• Globaalista toiminnasta kohti alueellisempaa ( 3D-tulostus, 
hajaantuneempi energiantuotanto) 

• Logistiikan maailmankartta uusiksi 

• Verkkokauppa 

– logistinen toimintamalli muuttuu 

– tiekuljetukset ja lentorahti  korostuvat 

• Kaupungistuminen 

– Kaupunkiseudut talouden moottoreita ja kulutuksen 
keskittymiä 

– Kaupunkijakelun eli citylogistiikan rooli kasvaa 



Väestöstä aiheutuvia muutoksia 

• Väestön määrä ja sosiodemografia  

• Ikääntyminen  

• Suomen maantieteellinen polarisoituminen 

– Väestö keskittyy yhä harvemmille 
kaupunkiseuduille 

– Harvaan asuttujen alueiden kysyntä ja 
tarjonta (~70 % pinta-alasta)  

• Kaupunkiseutujen sisäinen ja välinen 
liikenne 

• Työn murros:  

– työnteon aika- ja paikkasidonnaisuus 
vähenee 

– työikäisten määrän vähenee  

• Väestön asenteet ja arvot: vaikuttavat 
kulkumuotojakaumaan (jk, pp, jl, 
automaatio) 
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Varhaisemmat sukupolvet (-1944) Sotien jälkeisten suurten ikäluokkien sukupolvi X-sukupolvi (1965-76)

Y-sukupolvi (1977-97) Myöhäisemmät sukupolvet (1998-)

Suuret ikäluokat (1945-64) 

Nuorempien sukupolvien ajatusmallit, elämäntavat ja kulutustottumukset määrittävät paljon 
Suomea ja sen liikennetarvetta 2030…2050. Ne tulisi osata riittävän hyvin ennakoida, eikä ainakaan 
projisoida suoraan X-sukupolven saati suurten ikäluokkien käyttäytymisestä. 

Työvoiman jakautuminen eri sukupolviin Suomessa 



Liikennejärjestelmän tulevaisuus 

Mikä säilyy ennallaan? 

Mikä muuttuu? 

http://www.peene-werft.de/pics/schiffe/scan_arctic.jpg

