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 Kuljetusalaan vaikuttavat monet yleiset megatrendit
• Resurssiniukkuus

• Tavoite hiilineutraaliudesta

• Kaupungistuminen

• Kiertotalous

• Teknologian kehittyminen

• Kulutuskäyttäytymisen muutos tavaroista palveluihin

• Yksilöllisten tarpeiden korostuminen

• Väestön ikääntyminen ja pula osaavasta työvoimasta

 Tähän esitykseen on nostettu oleellisimpia näistä

megatrendeistä nousevia kehityssuuntia

Yleistä kuljetusalan tulevaisuuden
kehityssuunnista
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 Teknologian kehittyminen on mahdollistanut automaatioasteen

lisäämisen monilla toimialoilla – myös liikenteessä

 Työvoimakustannukset muodostavat merkittävän osuuden

ammattiliikenteen kustannuksista, lisäksi hyvistä ammattilaisista

voi olla pulaa

Automaatio ja itsestään kulkevat ajoneuvot: 
Taustaa
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 Ajoneuvoissa automaatio kehittyy vaiheittain
1. Kuljettajaa avustava

2. Osittainen automaatio

3. Ehdollinen automaatio

4. Korkea automaatio

5. Täysi automaatio

 Suljetuissa ympäristöissä kuten satamissa ja suurilla teollisuusalueilla on 

tietyissä kohteissa käytössä täysin automaattisia ajoneuvoja. Yleisille teille

täysin automaattisten ajoneuvojen tulo kestää vielä jonkin aikaa.

 Sillä välin otetaan käyttöön erilaisia välimuotoja
• Esim. Rekkojen letka-ajo, jossa noin viiden metrin välein 5-7 rekkaa, joissa vain 

ensimmäisessä (ja mahdollisesti viimeisessä) on kuljettaja.   

Automaatio ja itsestään kulkevat ajoneuvot: 
Kehityskulku
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 Esimerkiksi rekkojen letka-ajossa, oleellista on ajoneuvojen “keskustelu” 

keskenään. Tällöin ajoneuvojen välit voivat olla lyhyitä, koska ajoneuvot

saavat aina reaaliaikaisesti tiedon edellä olevan ajoneuvon

nopeudenmuutoksista ja esim. Jarrutukset voidaan tehdä samanaikaisesti.
• Kun “keskustelut” muodostuvat yleisen standardin mukaisesti ja kaikki ajoneuvot

kykenevät tähän ajoneuvojen automation kehityskulkua saadaan nopeutettua

huomattavasti.  

Automaatio ja itsestään kulkevat ajoneuvot: 
Muita ajoneuvojen liikkumiseen vaikuttavia teknologioita
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 Kuljettajien taidoissa ajoneuvon hallinnan ja reittiosaamisen

merkitys vähenee:
• Esim. 4. vaiheen automaatiossa kuljettajalle riittää, että hän osaa

liikennesäännöt – hänen ei tarvitse varsinaisesti ajaa autoa

• Navigaattorit kertovat jo nyt kuljettajille reittejä, mutta niiden kyky esim. 

päivittää reittiehdotuksia liikennetilanteen muuttuessa paranee jatkuvasti

 Sen sijaan monelle kuljettajalle jatkossa olellisempia ovat muut

taidot kuin itse ajoneuvon hallinnan osaaminen
• Lisäksi ajoneuvoissa, joissa on erillinen kuljettaja

sekä toisen alan ammattilainen kuten kirjastoautossa , 

nämä tehtävät on yhä helpompi yhdistää

Automaatio ja itsestään kulkevat ajoneuvot: 
Vaikutukset kuljettajille
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 Hyötyajoneuvojen kuljetuskapasiteettiä on vaikeaa hyödyntää

täysimääräisesti:
• Säännöllisellä reitillä tavara- ja matkustajamäärät vaihtelevat

• Vaikka tavara-/matkustajamäärä olisikin ennakoitavassa täsmälleen, aina ei löydy

sopivaa ajoneuvoa, vaan pitää ottaa isompi.

• Suomessa tavaran kuljetustarve kulkee pääsääntöisesti etelän satamista

sisämaahan ja pohjoiseen. Tällöin paluuliikenteessä kuormat jäävät helposti jopa

kokonaan tyhjiksi.

• Esim. Verkkokaupan lisääntymisen myötä tavaravirrat ovat monesti yhä ohuempia

ja kohteita on enemmän.

• Asutus keskittyy, jolloin harvaan asutut alueet ovat entistä harvaan asutumpia, 

mutta silti sielläkin on kuljetustarpeita

 Käyttöasteen nostamiselle on kuitenkin kovat paineet

Kuljetuskapasiteetin parempi hyödyntäminen:
Taustaa
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 Kiertotalouden mahdollisuudet ja vaatimukset
• Paluukuormiin kierrätyskelpoista materiaalia kuljetettavaksi.

 Teknologiat kuten erilaiset alustat, jotka helpottavat

kuljetustarpeiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

 Uudenlaiset ajatusmallit
• Physical Internet

• Idea: Internetissä tieto kulkee määräkokoisina paketteina paikasta A paikkaan B 

sieltä missä tietoliikenneverkoissa on tilaa riippumatta siitä mikä olisi suorin

yhteys. Samaa logikkaa halutaan soveltaa myös tavarakuljetuksiin

• Ajatusta edistetään voimakkaasti Euroopan tasolla.

• 5PL tai “Logistics as a Service”

• Logistiikkayritykset, joille voi ulkoistaa koko pienen yrityksen logistiikan

• Nämä yritykset yhdistävät asiakkaidensa logistiset operaatiot

Kuljetuskapasiteetin parempi hyödyntäminen:
Ratkaisuja
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 Yhä useammin tuote tulee ihmisten luo eikä enää päinvastoin mm. 

seuraavista syistä johtuen

• Nykyisin kuluttajatuotteiden toimitusketjun logistiikassa merkittävä osa

hiilijalanjäljestä tulee siitä, kun ihmiset menevät omalla autollaan

kauppaan. Tämä tulee ongelmaksi.

• Samaten malli, jossa kuluttajat kiertelevät omalla autollaan esim. 

maatiloja ja tuottajatoreja ostaakseen lähiruokaa luomuna sisältää

saman ongelman.

• Pääkaupunkiseudulla on yhä enemmän autottomia talouksia

• Tällöin isoja ostoksia ei pysty noutamaan itse kaupasta

• Verkkokauppa lisääntyy. Tällöin kun tuotteen noutopaikan voi valita, 

miksei tuotetta tilaisi samantien kotiin.

Asiakaspalvelu ja huomio asiakasrajapintaan
Taustaa
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 Vaikka verkkokaupan kotitoimituksissa on tapahtunut kehitystä, tilanne ei

ole vielä asiakkaan kannalta aina kovin hyvä:

• Yksikin ruoan verkkokauppa kertoi toimitustensa asiakaspalautteiden

keskiarvon olevan lähellä maksimipisteitä vain sillä, että he tarjoavat

suhteellisen lyhyen aikaikkunan toimituksilleen ja pysyvät siinä

• Näin ollen kuluttajat eivät vielä edes vaadi kovinkaan paljon.

• Usein kuitenkin on tilanne, että toimittajat antavat varsin väljän

aikaikkunan ja jos asiakas ei ole tuolloin kotona, niin toimituksen voi

hakea logistiikkakeskuksesta.

• Välillä jopa tuntuu siltä, että toimittajat vain väittävät

yrittäneensä toimittaa tuotteita asiakkaalle.

• Lisäksi esim. kodinkonemyyjä voi luvata kaikenlaista mutta

tieto lupauksista ei mene toimituksen suorittajalle

Asiakaspalvelu ja huomio asiakasrajapintaan
Nykytilanne
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1. Alustateknologiat ja sen mahdollistamat ratkaisut johtavat

markkinatilanteeseen, jossa rahoitusyhtiö omistaa ajoneuvon ja kuljettajat

kilpailevat töistä itsenäiseen yrittäjään verrattavassa asemassa
• Vrt. Wolt, Über

2. Kuljetusliike tarjoaa kuljetuspalveluja edullisesti, mutta hyödyntää pääsyn

asiakasrajapintaan ja tekee tuloksensa lisäarvopalveluin:
• Vrt. Postin idea ruohonleikkuusta tai ruokalähetyksen tuoja vaihtaa hehkulampun

ja vie esim. lääkejätteet

3. Haja-asutusalueilla eri tavarankuljetuksia yhdistetään

yhä enemmän ja myös henkilökuljetuksia liitetään

samaan kyytiin.

Asiakaspalvelu ja huomio asiakasrajapintaan
Tulevaisuuden näkymiä
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 Kuljetusalalla on monia keskenään vaikutuksiltaan ristiriitaisia trendejä:

• Kuljetukset ovat merkittävä ympäristökuorma, jonka toivotaan

pienenevän liikenteen vähentyessä, mutta toisaalta kuljetusten tarve

lisääntyy jatkuvasti

• Ihmiset haluavat lähi- ja luomutuotteita, mutta nykyisellä tavalla

toteutettuna tuotteiden jakelun hiilijalanjälki on suuri

• Kuljetusala automatisoituu, mutta ainakin vielä kuljettajien tarve korostuu

Yhteenveto: Trendit
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1. Automaatio ja uudet alustatalouden liiketoimintamallit tekevät

kuljettajasta suorittajan, joka siirtää tavaroita muualta annetun ohjeen

mukaisesti silloin kun on tarve. 
• Ajoneuvon omistaa joku muu ja sillä voi olla useita käyttäjiä

• Kun teknologia sen sallii, ihmiskuljettaja poistetaan prosessista “turhana”

2. Teknologian kehityymisen myötä saattaa tulla vaihe, jossa tarvitaan

todella päteviä kuljettajia, joilla on iso vastuu
• Esim. kuljettaja rekkojen letka-ajossa

3. Ajoneuvon kuljettaminen ei ole enää päätyö, vaan vain välttämätön osa

työtä
• Vrt. esim. kotisairaanhoitaja, kiinteistönvälittäjä,…

• Kun teknologia kehittyy, isommankin ajoneuvon kuljettaminen onnistuu

lyhyemmällä koulutuksella.   

Yhteenveto: Tulevaisuuden suunnat
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