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Muutostekijät - arvomaailmassa ja teknologiassa 

Arvomaailman ja liikkumisen muutos 
Vuoteen 2030 mennessä ihmisten arvomaailmassa on tapahtunut selkeä muutos. Helppoutta ja 
joustavuutta arvostetaan samalla kun omistamisen arvostus on laskenut. Tämä luo tilaa 
helppokäyttöisille palveluille, jotka mahdollistavat käyttöoikeuden ilman omistamisen vaivoja. 
Uudenlaiset älyliikenteen palvelut pyrkivät vastaamaan muuttuneiden arvojen luomiin tarpeisiin.  
Esimerkiksi auton omistaminen nähdään vanhanaikaisena eikä tavoittelemisen arvoisena, sillä 
joustavat älyliikennepalvelut tarjoavat lähes saman käytön huolettomuuden ilman omistamisen 
vaivoja ja riskejä. Ihmiset ovat myös entistä kriittisempiä liikkumistaan kohtaan. Aikaa ei haluta 
käyttää kauppakeskukseen ajamiseen vaan vapaa-aikaan. Nämä muutokset vaikuttavat myös 
kaupan ja logistiikan kehitykseen. Samaan aikaan etätyö lisääntyy ja uudenlaiset ostamisen 
tavat ovat arkipäivää. Tämän seurauksena asiointimatkat vähenevät ja työmatkojen ajallinen 
jakautuminen laajenee.  

Kaupan ja logistiikan muutos 
Palveluajattelu, turhan liikkumisen karttaminen ja teknologian kehittyminen vaikuttavat vahvasti 
myös kauppaan ja logistiikkaan. Suurempiakaan ostoksia varten ei enää tarvitse kulkea 
kauppaan, josta tuote itse kuljetetaan kotiin. Sen sijaan showroom-ostaminen on noussut 
pääasialliseksi ostamisen muodoksi nettikaupan ohelle. Ihmiset käyvät liikkeissä tutkimassa 
tuotteita, jonka jälkeen ne lähetetään välittömästi suoraan kotiovelle, joko lähetin tai 
kuljetuslennokin tuomana 
 
Tämä muutos johtaa logistiikkapalveluiden siirtymiseen kaupunkiseudun laidalle, josta tuotteita 
pystyy tehokkaasti toimittamaan ympäri seutua. Samalla laatikkomarketit ja outlet-alueet ovat 
hiljalleen kuolemassa pois vanhanaikaisuutensa vuoksi. Tämä johtaa myös raskaiden 
kuljetuksien vähenemiseen kaupunkialueilla kuljetusten hoituessa pakettiautoilla tai 
kuljetuslennokeilla. 

Kaupunkirakenteen muutokset 
Vuoteen 2030 mennessä Helsingin seudun kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä on 
muuttunut ja on muuttumassa huomattavasti. Kaupunkibulevardeja rakennetaan ja seutua 
yleisesti tiivistetään. Samaan aikaan julkiseen liikenteeseen tehdyt suuret investoinnit alkavat 
kantaa hedelmää esimerkiksi pikaraitiovaunujen muodossa. Asukasmäärän kasvun myötä 
palveluiden määrä kasvaa monilla tämänhetkisillä esikaupunkialueilla, mikä tarkoittaa myös 
vähemmän ja lyhyempiä asiointimatkoja asukkaille. Samalla julkisen liikenteen palvelutaso ja 
houkuttelevuus paranee uusien yhteyksien ja liikkumisvälineiden myötä. Houkuttelevuutta vielä 
lisää uusien älyliikennepalveluiden yhdistäminen olemassaolevaan julkisen liikenteen 
verkostoon. Kasvun seurauksena Helsingin seutu alkaa olla aidosti monikeskuksinen 
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kaupunkialue, jolla tehokkaat joukkoliikenneyhteydet yhdistävät eri alueita. Samalla 
kantakaupunkimainen, kattavien palveluiden alue laajenee huomattavasti. 

Älyliikenne ja MaaS 
Monet tällä hetkellä prototyyppivaiheessa olevat liikennevälineet ovat vuonna 2030 jo 
vakiintuneet käyttöön. Niiden myötä sekä palveluntarjoajien rooli että liikennejärjestelmän 
olemus muuttuvat huomattavasti. Liikennepalveluja myyvät sovellukset tuovat yhteen kaikki 
liikenteen palveluntarjoajat, jolloin matkoja voidaan myydä matkaketjuina tai erilaisina 
palvelupaketteina.  
 
Konkreettisia ilmentymiä 
Kaikki palveluntarjoajat yhdistävät liikkumissovellukset tulevat olemaan tärkein älyliikenteen 
mahdollistaja. Nämä sovellukset kattavat kaikki liikkumispalvelut kuten joukkoliikenteen, 
kaupunkipyörät, taksit, vuokra-autot ja yhteiskäyttöautot. Sovelluksen myötä jokainen voi ostaa 
juuri itse sopivia liikkumispalveluita tai niiden yhdistelmiä. Sovellus luo liikkumistarpeesi 
perusteella optimaalisen liikkumisketjun, joka voi sisältää esimerkiksi pätkän pyöräilyä, 
bussimatkan ja lopulta taksikyydin. Matkojen myyminen yhden sovelluksen kautta muuttaa 
myös liikenteen palveluntarjoajien roolia. Vuonna 2030 ihmiset eivät osta esimerkiksi HSL:n 
kuukausilippua vaan tietyn tasoisia liikennepalveluita ja valmiita matkaketjuja 
sovellusvalmistajan huolehtiessa rahaliikenteestä. Toisaalta esimerkiksi HSL on silti olemassa 
ja järjestää raskaan joukkoliikenteen yksinoikeudella kuten nytkin: sen tarjoamat palvelut on 
vain sulautettu osaksi liikkumispalveluiden kokonaisuutta. 
 
Uusia liikennevälineitä edustavat itsestäänajavat last mile -bussit ja automaattiset lähiliikuttimet. 
Itsestäänajavat bussit ovat käytössä etenkin väljemmillä alueilla keinona järjestää tiheä liikenne 
joukkoliikenteen runkoverkolle. Pienikokoisten, kuljettajamattomien bussien käyttökustannukset 
ovat pienet, jolloin liikennöinti voi olla tiheätä myös väljemmillä alueilla. Automaattiset 
lähiliikuttimet helpottavat myös matkaketjujen loppupäätä ja auttavat muutoinkin liikkumaan 
lyhyitä matkoja lähiympäristössä. Nämä Segwayn tyyppiset kulkuneuvot osaavat myös 
automaattisesti kulkea takaisin latausasemalle sekä siirtää itsensä asemalta toiselle kysynnän 
vaihtelun mukaan. 
 
Myöskin yhteiskäyttöautot tulevat olemaan laajassa käytössä. Niiden käyttö on myös levinnyt 
kaupunkien ydinalueilta reunoille. Esimerkiksi omakotitaloalueen kaikki autot voivat olla 
yhteiskäyttöisiä. Tällöin liikkumistarpeiden perusteella on laskettu, montako autoa kullekin 
alueelle tarvitaan ja tämän perusteella sijoitettu sopiva määrä katujen varsiin. Yhteiskäyttöautot 
myös toimivat osana uudenlaisia matkapalveluja: vuokraaja voi varata oman auton tai syöttää 
tiedon mistä mihin on menossa, jolloin reittiopas osaa ehdottaa kimppakyytiä osana 
matkaketjua. 
 
Uudet liikennepalvelut ja joukkoliikenteen vahvistuminen Helsingin seudun ydinalueella johtavat 
myös uusiin mahdollisuuksiin sekä paineeseen kehyskuntien liikennejärjestelmän suhteen. 
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Kehyskunnat saavat uusilla palveluilla suhteessa nykyhetkeen lisäarvoa 
joukkoliikennejärjestelmään kuulumisesta, kun esimerkiksi itsestäänajavat bussit mahdollistavat 
kattavan liikennöinnin uusilla alueilla. Kehyskunnat eivät myöskään voi jättäytyä tehokkaan 
joukkoliikennepalvelun ulkopuolelle mikäli ne pyrkivät olemaan houkuttelevia asuinpaikkoja. 
Monimutkaistuvien matkaketjujen myötä kuntien myös kannattaa ryhtyä laajempaan 
yhteistyöhön, jotta tarjolla olevien liikennöintivälineiden tarjoamat matkaketjut ovat 
mahdollisimman hiottuja ja sujuvia. 

Muutostekijät elävässä elämässä - Patola ja Lahela 

Alueilla toteutuvat hankkeet 
Vuonna 2017 aloitettu Raide-Jokeri-projekti saatettiin maaliin hieman aikataulustaan edellä 
keväällä 2021. Raide-Jokerin valmistuminen muuttaa elämää suuresti Patolassa, sillä 
Käskynhaltijantietä jyränneet satunnaiset oranssit kolonnat ovat siirtyneet historiaan ja tilalla 
kulkee tasaisin väliajoin matalan kolinan saattelemana siistejä pikaraitiovaunuja. Raide-Jokeri 
helpottaa suuresti liikkumista sekä pääradan että kehäradan läntisen osuuden suuntaan, kun 
autoliikenteen häiriöt poistuvat. Raide-Jokerin valmistuttua paine kaupunkirakenteen 
tiivistämiseen Patolassa kasvaa samalla kun kuljetuskapasiteetti kasvaa massiivisesti uusien 
suurten raitiovaunujen myötä. 
 
Helsinki toteuttaa myös suunnitelmansa pääsisääntuloväylien bulevardisoinnista. Keski-Pasila-
projektin yhteydessä päätetään, että piloottihankkeeksi valitaan Tuusulanväylä, joka jatkaa 
kaupunkimaista elämää Pasilasta kohti pohjoista. Patola on merkittävä kohta uudella 
Tuusulanväylän bulevardilla, sillä uusi bulevardipikaraitiotie muodostaa vaihtosolmun Raide-
Jokeriin alueella. Tämän myötä ainoa liikesuunta ei olekaan enää vain Raide-Jokerin 
suuntaisesti itä-länsi-suuntainen, vaan myös etelä-pohjois-suuntainen. Kun Patola on kahden 
suurikapasiteettisen linjan solmukohdassa, nykyiset kerrostalot alueella eivät enää riitä. 
 
Keski-Uudenmaan työmatkaliikennettä varten rakennetaan varaukseksi jäänyt Ruskeasannan 
asema Kehäradalle Tuusulanväylän kohdille. Ruskeasannan aseman mahdollistaa vaivattoman 
liityntäyhteyden suoraan moottoritieltä kehäradan lähiliikennejuniin. 
 
Jotta autoilijat saataisiin vaihtamaan autonsa raideliikenteeseen, tulee raskaan raideliikenteen 
täsmällisyyttä ja kapasiteettia kasvattaa. Tämä tavoite saavutettiin päivittämällä Helsingin 
ratapihan toiminnallisuus tälle vuosituhannelle (HelRa-hanke) sekä pääradan peruskorjauksella, 
jolloin junien määrää pystyttiin lisäämään voimakkaimmin käytetyllä rataosuudella. 
 



  72h liikennehaaste 
Uusi Liike 

03.11.2016 
 

5 
 

Alueilla toteuttamista odottavat hankkeet 
Täydennysrakentaminen kehäradan varrella on edennyt niin voimakkaana, että Kehäradan 
junat ovat jatkuvasti täynnä paikallisia työmatkaliikenteessä, eikä se täytä enää tehtäväänsä 
lentokentän pääasiallisena yhteytenä. Siksi vakavaan harkintaan on nostettu uuden lentoradan 
rakentaminen, jolla pääradan kaukojunat ohjataan kulkemaan suoraan lentokentän kautta. 
Tämä vapauttaa myös huomattavaa kapasiteettia lähiliikenteen junille, kun pääradalta poistuu 
merkittävä määrä junia, joiden kuluttama tila on nyt lähijunien käytettävissä. 
 
Helsingin ratapihan perusparannus ratkaisi hetkeksi ongelmat kapasiteetissa, mutta 2030-
luvulla sekin on syöty loppuun. Pisara-hanke muodostuu tässä välissä välttämättömäksi 
hankkeeksi, joskin hieman modifioituna vastaamaan ihmisten liikkumistarpeita paremmin. 
 
Raideliikenteen liikenteenhallinta mullistetaan täysin ottamalla ETCS3 käyttöön. ETCS3 
mahdollistaa myös raideliikenteen kapasiteetin kasvun, kun junien kulkuväliä ei ennalta enää 
määritellä vaan junat kulkevat aivan niin lähellä toisiaan kuin vain on fyysisesti mahdollista. 
ETCS3 kanssa liikennöintikustannukset junaa kohden vähenevät, kun veturinkuljettajia ei 
välttämättä aina tarvita. 

Matkaketjuhinnoittelu 
Kaupunkisuunnittelun muuttuessa polysentriseksi ja matkustamisen muuttuessa monien 
liikennevälineiden muodostamaksi matkaketjuiksi, lippujärjestelmässä on siirryttävä pois 
nykyisestä vyöhykejaottelusta. Sen sijaan lippujen hinnat määrittyisivät entistä enemmän 
kuljetun matkan ja palvelun tasokkuuden ja henkilökohtaisuuden mukaan. Esimerkiksi matka 
taksilla maksaa tietenkin enemmän kuin junalla tai bussilla, mutta samalla eliminoidaan 
nykyisen järjestelmän heikkoudet, joissa vyöhykerajan ylittävä pysäkinkin mittainen matka 
maksaa kahden vyöhykkeen hinnan, kun taas vyöhykkeen suuntaisesti liikkuessa (esimerkiksi 
poikittaisliikenne) voi kulkea kymmeniä kilometrejä yhden alueen hinnalla. Tulevaisuudessa 
voitaisiin päästä tilanteeseen jossa ei edes tarvitsisi kulkuvälineeseen noustessa erikseen 
leimata itseään sisään, vaan erilaiset tunnistusjärjestelmät tunnistaisivat kulkijan suoraan 
(samaan tapaan kuin autoissa keyless entry). 
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Liikennejärjestelmä 2030 asukkaan silmin 

Pate ja Pirkko Patolasta 

Elämä ja liikkuminen 2016 
Pate ja Pirkko asuvat pienkerrostalossa alueella Helsingin Patolassa Tuusulanväylän vieressä 
runkolinjan 550 varressa. Asuinalue on rauhallinen ja suhteellisen hyvien liikenneyhteyksien 
varressa, eikä pariskunta tarvitse omaa autoa. Pirkko on aktiivinen eläkeläinen, joka liikkuu 
usein Keskuspuistoon ja Pirkkolan liikuntapuistoon hoitamaan puutarhapalstaansa. Hän ei 
kuitenkaan käy paikan päällä usein koska kävelymatka Pirkkolasta on melko pitkä. Patella on 
kävelyvaikeuksia, minkä vuoksi hän viettää enemmän aikaa kotona ja Maunulan kirjastossa 
lukien kaunokirjallisuutta ja keskustellen lukemastaan lukupiireissä. Pate odottaa innolla 
keskustakirjaston avaamista. Noin 10 kilometrin matka keskustaan taittuu bussilla tai bussilla 
Oulunkylän asemalle ja junalla keskustaan. Tuusulanväylän varren bussipysäkille on hankalaa 
päästä nopeasti kotoa, sillä välissä ovat jyrkät raput. Pariskunnalla on lyhyt kävelymatka 
lähikauppaan ja he kävelevät sinne usein yhdessä tai poikkeavat harrastuksistaan tullessa. 
Toisinaan pariskunta tilaa ruokatarvikkeet kotiinkuljetuksella Alepan kauppakassipalvelua 
käyttäen. Asuinalue on hyvin vehreä, sillä metsä alkaa jo takapihalta.  

Elämä ja liikkuminen 2030 
Vuonna 2030 Paten ja Pirkon asuinalue on muuttunut dramaattisesti. Patolan 
täydennysrakentaminen on kiihtynyt etenkin Tuusulanväylän varren ja pienkerrostalojen välillä 
ja Tuusulanväylän varteen on rakentunut kerrostaloja kivijalkaliikkeineen ja palveluineen. Osa 
pariskunnan lähitaloista on rakennettu vähintään viisi kerroksisiksi, viereen on tullut rivitaloja 
entiselle viheralueelle ja asukkaita on tullut runsaasti lisää. Hoitamattomat viheralueet ovat 
muuttuneet puistoiksi ja paremmin hyödynnettäviksi vapaa-ajan ympäristöiksi. 
 
Pate ja Pirkko käyvät usein päiväkahveilla Tuusulanbulevardin varressa olevissa kahviloissa tai 
alueelle sijoittuneissa pikkuliikkeissä katselemassa huonekaluja, antiikkiesineitä ja 
hypistelemässä second hand ja vintage vaatteita. Pate ja Pirkko käyttävät molemmat 
liikkumissovellusta, jossa Pirkon arvostuksiin kuuluu etenkin matkan ekologisuus ja 
taloudellisuus ja Pate taas arvostaa mukavuutta ja nopeutta. Hinta määräytyy kulkuneuvon ja 
kilometrien perusteella ja mitään fyysistä laitetta ei tarvita, sillä sovellus heijastuu kämmenelle ja 
on helppokäyttöinen.  
 
Pate, liikuntarajoitteisena käyttää usein palvelussa tarjottavia lähiliikuttimia, joiden avulla hän 
pystyy kätevästi tilaamaan lähiliikuttimen kotiinsa ja jatkamaan matkaa Pirkon kävellessä 
vieressä arkiliikkumisen vuoksi. Pirkko jatkaa usein matkaa kahvi-,  windowshopping, showroom 
tuokioista palstalleen Keskuspuistoon Paten jättäessä lähiliikuttimen pysäkille ja matkatessa 
Maunulan kirjastoon lukupiiriin joustavalla ja tiheään kulkevalla raidejokerilla tapaamaan 
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ystäviään tai yhteiskäyttöautoilla. Pirkko selvittää liikkumissovelluksen avulla reitikseen 
raidejokerin Pirkkolaan ja loppumatkan lähiliikuttimella ja lähtee matkaan. Toisinaan Pate kulkee 
keskustaan ensin kotiovelta lähiliikuttimen avulla bulevardin varteen pysäkille ja sieltä 
raitiovaunulla keskustakirjastoon improvisaationharjoituksiin. 
 
Kaupunkipyöräjärjestelmää ei alueella ole hyödynnetty, sillä lähiliikuttimien todettiin olevan 
parempi ja paremmin eri ikäluokat ja kuntoiset ihmiset huomioiva sovellus. Toisinaan Pate 
jatkaa  matkaansa Keskustakirjastoon raitiovaunulla Tuusulabulevardia pitkin näkemään 
ystäviään improvisaatiokerhoon. Palstaltaan tullessaan Pirkko jatkaa matkaa raidejokerilla 
toisinaan kiireessä kimppakyydillä Leppävaaraan, missä hän tekee vapaaehtoistyötä. 
Pariskunta pystyy vaivattomasti tilaamaan niin huonekalut, ruuan kuin vaatteetkin kotiinsa 
showroom tyyppisten liikkeiden ja nettipalveluiden avulla, eikä tarvetta lähteä keskusta-alueiden 
ja lähikeskusten/kauppojen ulkopuolelle suurien hankintojen perässä.  

Laura ja Lauri Lahelasta 

Elämä ja liikkuminen 2016 
Laura on 37-vuotias kahden lapsen (7 vuotias tyttö ja 10 vuotias poika) äiti. Laura asuu 
Tuusulan Lahelassa, joka on n. 3500 asukkaan taajama, jossa on huomattava osuus 
lapsiperheitä. Matkat Lahelasta kuljetaan pääasiassa yksityisautoilla, joskin alueelta lähtee 
muutamia busseja päivässä Hyrylän ja Helsingin suuntaan. 
 
Lauran liikkuminen koostuu pääasiassa kauppareissuista Jumboon, lasten viemisistä 
harrastuksiin ja työmatkoista Helsingin keskustaan. Perheessä on myös toinen auto, jota Lauran 
puoliso Lauri käyttää samoihin asioihin. Kahden auton omistaminen on ollut perheessä 
pakollista, koska perheen nykyiset menot eivät onnistu julkisia käyttäen tai edes yhdellä autolla. 
 

Elämä ja liikkuminen 2030 
14 vuodessa Lahelan kulkuyhteydet ovat parantuneet huomattavasti. Ruskeasannan asema on 
aloittanut toimintansa ja sinne on matkaa noin kymmenen kilometriä. Autonomisen bussin käyttö 
on mahdollistettu reitillä, eikä omaa autoa tarvitse enää edes liityntämatkoille. Ilman kuljettajaa 
kulkeminen tekee autonomisista busseista halpoja, jolloin niitä voi olla useita liikenteessä 
samanaikaisesti ja matkustajakapasiteetti on korkea. Matkustaminen on myös edullista, sillä 
Laura ja Lauri käyttävät liikkumissovellusta, jonka kautta he ostavat liikkumispalveluita aina 
kuukauden liikkumista vastaavan verran. Suurin osa palveluista on HSL:n tuottamia, sillä 
Tuusula on nykyisin osa Helsingin seudun liikennettä.  
 
Kauppareissut ovat vaihtuneet Kivistöön ja showroom-tyyppiseen shoppailuun, jossa käydään 
junan avulla katsomassa erilaisia tarvikkeita, jotka tilataan paikan päältä. Ne myös saapuvat 
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suoraan kotiovelle, joten kantamisen vaivaa ei enää ole. Pienemmät ostokset saapuvat 
kuljetuslennokkien avulla kotiovelle. 
 
Asuinalueella on käytössä yhteiskäyttöautoja, eikä omalle autolle ole enää tarvetta. Lapset 
saadaan kuljetettua helposti harrastuksiin. Muuten autot ovat käytössä junaradan 
poikkeustilanteissa tai tietöiden estäessä autonomisen bussin liikennöinnin. Molemmista 
poikkeustapauksista Laura saa tiedon älylaitteiden kautta, joissa on ajantasaiset tiedot kaikista 
tietöistä ja poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä myös Tuusulan alueella. 
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