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Liikkuminen palveluna
- digitalisaatio mahdollistaa
Opiskelijan paketti 95 €/kk:
Joukkoliikenne kotikaupungissa
100 kilometriä taksikyytejä
500 kilometriä vuokra-autoa
Kotimaan joukkoliikennettä 1500
kilometriä

•
•
•
•

15 minuutin takuukyytipaketti 135 €/ kk:
15 minuutin sisään haku jaetussa autossa
kotikaupungissa
Roaming-hinta EU:n sisällä 0,5 €/km
Ilmainen joukkoliikenne
Kotimaan joukkoliikennettä 1500
kilometriä

•
•
•
•

Minun liikenneoperaattorini
Bisnes-luokka läpi maailman 800 €/kk:
•
•
•
•

5 minuutin haku läpi EU:n kaupungeissa
Ilmainen taksi kotikaupngissa
Leasing-auto ja tienkäyttömaksu
Roaming-hinta taksille koko maailmassa
0,5 €/km

Koko perhe kulkee 900 €/kk:
•
•
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•
•

Leasing-auto ja tienkäyttö
15 minuutin sisään haku jaetussa autossa
kotikaupungissa koko perheelle
Kotikaupngin joukkoliikenne
Kotimaan joukkoliikennettä 3 000
kilometriä
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ICT teknologia mullistaa myös
liikenteen

Muutos liikenteessä näkyy jo
-kysyntä uusille palveluille kasvaa
nuorissa kaupunkilaisissa

Neljä avainteknologiaa
mahdollistavat kehityksen
•
•
•
•

Liikkuva laajakaista
Paikannus
Älypuhelimet
Ajoneuvojen automaatio

Liikenteen internet
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Ajoneuvojen automaatio on jo täällä

Murros luo liiketoimintamahdollisuuksia
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Markkinat on jo herännyt

Onko liikenne merkittävää
liiketoimintaa?
Telecom ARPU ~30 €
(Average Revenue Per User)

Liikenne ARPU >300 €
On average, U.S. households spend approximately one-fifth of their
income, or roughly $8,300 per year, on transportation. Approximately
95% of that amount is spent on self-provided transportation.
(Measuring Transportation’s Share of GDP, Including Household Transportation Expenditures,
http://www.nssga.org/government/Reauthorization/12_Section_A.pdf)
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Liiketoiminnat muuttuvat eri
tasoilla kohti palvelua
Mobility as a Service (MaaS) tarkoittaa sitä, että käyttäjät
voivat ostaa tarpeidensa mukaan paketoituja liikkumispalveluja.
Liikkumispalveluihin kuuluu joukkoliikenne‐, autoilu‐, pyöräily‐
ja kuljetuspalveluja. Palvelujen kustannus jakautuu eri
kulkumuotojen keskinäisselvitykseen (ns. clearing).
Transport as a Service (TaaS) tarkoittaa kulkuvälineiden
(julkinen liikenne, kulkuneuvot, vuokraaminen, pysäköinti,
taksit jne) muodostamaa kokonaispalvelua.

Infrastructure as a Service
– Suomen kuumin vientiala 2020?

Infrastructure as a Service (IaaS) tarkoittaa liikenteen ja
liikkumisen infrastruktuuria, kuten katuja, liikenneväyliä,
katuaukioita ja puistoja, niiden suunnittelua, toteuttamista ja
ylläpitoa sekä niihin liittyvää sijainti‐ tai muuta tietoa.

22.9.2014

30.3.2009

3

22.9.2014

Infra palveluna

Jos se menisikin näin

•Liikenneverkot lisensoidaan alueittain.
•Toimija saa periä paikallisvälitysmaksun.
•Mahdollistaa investointien suunnittelun
kysynnän pohjalta.
•Liikennepalvelun tarjoajat ja operaattorit
saavat sopimuksen palvelutasosta (SLA)
•Infrapalvelun toimijat vielä pitkään julkisesti
omistettuja?
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Tavoite:
Suomi on uuden liikennemarkkinan
edelläkävijä, joka:

1. synnyttää innovaatioita,
vientiä ja työpaikkoja,
2. parantaa merkittävästi
liikennejärjestelmän
tuottavuutta,
3. houkuttelee investointeja.
22.9.2014

Suomesta älyliikenteen innovaatioalusta
 Suomeen kehitetään maailman ensimmäinen avoin
innovaatioalusta liikkumisen palveluille.
 Tekes kokoaa Liikkuminen palveluina -yhteisön, johon
mukaan tulevien yritysten ja organisaatioiden
yhteistyön myötä saadaan aikaan uusi älyliikenteen
ekosysteemi.
 Älyliikenteestä voi tulla Suomelle samanlainen
menestystarina, mitä muutos NMT-järjestelmästä
GSM:ään edusti.
 Ajankohta älyliikenteessä tehtävälle yhteistyölle juuri
nyt oikea: teknologinen kehitys, kansainvälinen
sääntely, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos
vauhdittavat liikennesektorin uudistumista.
 Tavoitteena luoda ensimmäisenä liikenteen kontekstin
palveluekosysteemi
Liikkuminen palveluina
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