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Palvelut Tieto

Ilmasto Verkot

Hyvinvointia ja kestävää kasvua toimivilla 

palveluilla, tiedolla ja verkoilla



Ministeriön 
keskeiset 
sidosryhmät
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Eri sidosryhmät vahvasti 
mukana lainvalmistelussa 
sekä hankeyhteistyössä.

Yhteistyön laatu ja 
vuorovaikutuksen määrä 
vaihtelee eri sidosryhmien 
kanssa.



Tarve pitkäjänteisemmälle 
suunnittelulle

• Kokonaisvaltainen näkemys liikennejärjestelmän 
kehittämiseen puuttuu

• Haasteena liikenneverkkojen osalta riittämätön ja 
vuosittain päätettävä budjettirahoitus –
ennakoimattomuus vaikeuttaa muun 
yhteiskunnan, erityisesti elinkeinoelämän, 
toimintaa

• Maakunnissa ja kaupunkiseuduilla tehty pitkään 
liikennejärjestelmätyötä ja -suunnitelmia

• Tarvitaan ennakoitavampaa
liikennejärjestelmäsuunnittelua, 
vaikuttavampia investointeja infrastruktuuriin 
sekä resursseja sen ylläpitoon 



Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita 
(parlamentaarinen työryhmä 13.12.2018) 

• Liikennejärjestelmäinvestoinnit ovat investointeja 

tulevaisuuden hyvinvointiin

• Raideliikenteen kehittäminen

• Kaupungeissa kestävät liikennemuodot

• Haja-asutusalueilla ja maaseudulla liikkumisen 

turvaaminen

• Tavaraliikenteen kuljetusten tehokkuus ja 

päästöjen vähentäminen

• Kansainväliset yhteydet

Liikennejärjestelmätyön on oltava joustava      

prosessi, jossa huomioidaan muuttuvan 

toimintaympäristön tarpeet.



Valtakunnallinen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma



Liikennejärjestelmän kokonaiskuva



Liikenneverkon kehittämisessä 
huomioitavaa

• Kunnossapidon ja kehittämisen 
rahoituksen suuntaaminen valtion 
verkolla - tavoiteltava palvelutaso

• Satamien, lentoasemien,
yksityisteiden ja katujen rooli 
liikennejärjestelmässä

• Automaatioon varautuminen

• TEN-T-verkon kehittäminen

Päästövähennystavoitteet, liikenteen 

digitalisaatio ja kaupungistuminen 

vaativat korkealaatuisia liikenne- ja 

televerkkoja



Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T

TEN-T-verkosto koostuu 
kahdesta tasosta: 

vuoteen 2030 mennessä 
rakennettavasta 
ydinverkosta (core
network) ja vuoteen 2050 
mennessä rakennettavasta 
kattavasta verkosta
(comprehensive network).



Suomen meripolitiikan logistiikan 
prioriteetit 

Tavoitteena tehokas, älykäs, turvallinen ja 
puhdas logistinen järjestelmä

• Globaalisti kilpailukykyinen merenkulku-
elinkeino Suomelle

• Liikkuvuuden vapauden mahdollistaminen

• Merionnettomuuksien määrän vähentäminen

• Toimiva väylästö ja satamarakenteet

• LVM:n alaan kuuluvat ammattipätevyydet

• Meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen

• Huoltovarmuus



Toiminta- ja kilpailuedellytykset

Merilogistiikan alalla tulee mm. luoda vakaita ja 
ennakoitavia toimintaedellytyksiä ja taata riittävät 
toiminta- ja kilpailuedellytykset 

84 % ulkomaan tavaraliikenteestä kulkee 
Suomen 10 suurimman sataman kautta

Metsäteollisuus
• Kuljetuksista noin 90 % meritse

Teknologiateollisuus 
• Yli puolet viennin arvosta kulkee meritse

Kemianteollisuus
• Noin viidennes viennin arvosta meritse



Ilmasto ja ympäristö

• Meriliikenteen osuus globaaleista 
päästöistä n. 4–5 %, EU:n ja muun 
maailman osalta n. 2,5 %

• Meriliikenteen kasvun myötä 
kasvihuonekaasupäästöjen ennustetaan 
kasvavan 50–250 % vuoteen 2050 
mennessä, jos toimiin ei ryhdytä 

• IMO:ssa hyväksyttiin vuonna 2018 
strategia meriliikenteen 
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi

• Kokonaispäästöjä on vähennettävä 50 % 
vuoteen 2050 mennessä.



Digitaalisen tiedon hyödyntäminen

Logistiikassa edistetään digitaalisaatiota
> edesauttaa henkilöiden, tavaroiden ja 
datan liikkumista vapaasti, turvallisesti, 
sujuvasti ja puhtaasti

Digitalisaatiolla voidaan lisätä liikenteen 
turvallisuutta, vähentää ympäristölle ja 
ihmisille haitallisia päästöjä sekä luoda 
taloudellista hyötyä

Digitaalisessa muodossa oleva tieto on 
keskeinen mahdollistaja merenkulun ja 
koko kuljetusketjun kannalta

Tieto mahdollistaa laivojen suorituskyvyn 
optimoinnin, lastaustoimintojen 
tehostamisen ja polttoainekulutuksen 
vähentämisen

Tukee ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamista

Tieto on ”liima” joka sitoo kaiken yhteen



Logistiikan tiedonjakoinfrastruktuurin luominen
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Luottamus: Kuka voi vaihtaa?
Tietojen saatavuutta hallitaan 
hajautettujen luottamusverkkojen 
kautta, joita joillakin yksiköillä on 
hallussaan
• Lohkoketjuteknologia?
• Yhteentoimivuuden elementit; 

käyttöliittymäkirjastot, sopimukset ...

Tieto: Mitä tietoa vaihdamme?
Jaamme tietoja, ei asiakirjoja
• Tiedot koneluettavassa muodossa; 

hyvä laatu, reaaliaikainen
• Kaikkia tietoja ei tarvitse jakaa 

kaikille
• Keskittyminen tiedon 

hyödyntämiseen

Rajapinnat: Miten vaihdamme?
Yksityiset ja julkiset yhteisöt 
jakavat tietojaan omien 
sovellusliittymiensä kautta
• Mahdollisuus valvoa, kenellä 

on oikeus käyttää tietoja
• Uusia yhteisiä tietojärjestelmiä 

ei tarvitse rakentaa

Avoin tiedonvaihto yksityisten tahojen välillä

Tiedonvaihto osapuolten välillä tai 
sopimuksen perusteella

Avoin data

Tiedonvaihto viranomaisten ja yksityisten 
toimijoiden välillä

Tiedonvaihto viranomaisten välillä



Digitaalisen infrastruktuurin 
strategia ja 5G

• Strategiassa tunnistetaan keskeiset 
haasteet, jotka liittyvät palveluiden ja 
olemassa olevan infrastruktuurin 
digitalisointiin sekä tietotarpeisiin

• Tulevaisuuden teknologiat edellyttävät 
nopeita, lähes viiveettömiä ja turvallisia 
verkkoja

• Strategia sisältää toimenpiteitä, joilla 
edistetään 5G:n ja sitä tukevien optisten 
kuitujen rakentamista

• Suomi ajaa EU:ssa 5G:n hyödyntämistä 
ammattiliikenteessä 



Automaatio

Itämerestä tulisi tehdä autonomisen 
meriliikenteen kansainvälinen 
kokeiluympäristö edistämään 
meriliikenteen kehitystä

Digitalisaation nopea eteneminen ja kehitys 
mahdollistaa automaation

Automaatio parantaa satamien tuottavuutta, 
tehokkuutta, kilpailukykyä, ympäristön 
kestävää kehitystä ja turvallisuutta

Kansainvälinen sääntelyn tarkastelu 
IMO:ssa

Haasteita mm. tekniikan luotettavuus, 
tiedonvaihto, kyberturvallisuus

Esimerkkejä automaatiohankkeista:

• One Sea – Autonomisen meriliikenteen 
ekosysteemi -hanke

• SVAN-yhteistyöhanke (Safer Vessel
with Autonomous Navigation)

• Väyläviraston vuonna 2017 aloittama 
meriliikenteen älyväyläkokeilu

• Etäluotsaus mahdollistettiin 1.2.2019 
alkaen



Turvallisuus ja huoltovarmuus

• Keskiössä huoltovarmuuden sekä turvallisen 
ja sujuvan logistiikan takaaminen kaikissa 
olosuhteissa

• Ulkomaankaupan kuljetussuorite pystytään 
hoitamaan

• Turvallisuus, esimerkiksi merenkulun 
ammattilaisten turvallisuuskoulutus ja 
Itämeren öljy- ja kemikaalionnettomuus-
riskien minimointi, toimintavalmiuden 
tehostaminen

• Maailmanpolitiikan vaikutukset



Logistiikan suorituskykyindeksi LPI



Kiitos!

veli-matti.syrjanen@lvm.fi   

@lvm.fi  @VeliSyrjanen


