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Kiertotalouden mukaisia palveluita tarvitaan niin päästöjen vähentämisessä kuin 
luontokadon pysäyttämisessä

Liikenteen kiertotalous – Mistä olemme kaksi vuotta vouhkanneet? 

Kiertotalous on talousmalli, ei ainoastaan 
tuotanto- ja kulutusmalli…

jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan 
kulutus perustuu omistamisen sijasta 

palveluihin

Vuokraamiseen, jakamiseen ja 
kierrättämiseen – yksityisomistamisen sijaan

Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä 
syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita



LIIKENTEEN PALVELUISTUMINEN KIERTOTALOUDEN KONKRETISOINTI

PALVELUIDEN MAHDOLLISTAMINEN

PIENLIIKENTEEN EDISTÄMISEN TOIMENPITEET JA 
YHTEISKÄYTÖN LISÄÄMINEN

KIERTOTALOUDEN PALVELUIDEN 
ARKEISTAMINEN

KULUTTAJIEN JA PÄÄTTÄJIEN 
TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN

RASKAAN LIIKENTEEN 
PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

Nordic +

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

Kuluneen kahden vuoden aikana liikenteen kiertotaloutta on edistetty kahden teemakokonaisuuden kautta

Liikenteen kiertotalous – Mistä olemme kaksi vuotta vouhkanneet? 



LIIKENTEEN PALVELUISTUMINEN KIERTOTALOUDEN KONKRETISOINTI

PALVELUIDEN MAHDOLLISTAMINEN

PIENLIIKENTEEN EDISTÄMISEN TOIMENPITEET JA 
YHTEISKÄYTÖN LISÄÄMINEN

KIERTOTALOUDEN PALVELUIDEN 
ARKEISTAMINEN

KULUTTAJIEN JA PÄÄTTÄJIEN 
TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN

RASKAAN LIIKENTEEN 
PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

Nordic +

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

Teemakokonaisuuksien alta löytyy useita toimia kiertotalouden edistämiseksi ja helpottamiseksi

Liikenteen kiertotalous – Mistä olemme kaksi vuotta vouhkanneet? 

• TSV:n tulkinta ja sen ongelmat
• Kaupunkien rooli yhteiskäytön 

mahdollistamisessa
• Kilpailutusten uudistaminen

• Maailman kehittynein 
liikennejärjestelmä ➔ opit jakoon!

• Tavoitteena maailman integroitunein 
alue 2030 mennessä, ei rajoja

• Yhdessä isompia kv-markkinoilla

• (e)-pyöräilyn merkitys ja 
työsuhdepyöräedun hyödyt, ja haasteet 

• Sähköpotkulautojen mahdollisuuksien 
täysimääräinen hyödyntäminen ja 
ongelmien ratkominen

• Verotuksen muuttaminen kestäviä 
palveluita tukevaksi

• Palveluiden päästövähennys, -
työllisyys- ja talousvaikutukset

• Kuluttajilla ei aina riittävää tietoa 
liikenteen palveluista ja tekniikoista

• Kiertotalouden mahdollisuuksien esille 
tuominen päättäjien parissa

• Maanteitse 86 % tavaratonneista 
kuorma- ja pakettiautojen vastatessa 
40 %  tieliikenteen päästöistä.

• Logistiikka kokonaisuudessaan vastaa 
noin 12 prosenttia Suomen BKT:sta.



Kuluneiden vuosien opit on tiivistetty viiteen teesiin, joiden perusteella on suunniteltu jatkoa 
nykyiselle hankkeelle 

Liikenteen kiertotalous – Mistä olemme kaksi vuotta vouhkanneet? 



Circular economy
of mobility from 
Norwegian
perspective
-
Trond Hovland, 
CEO ITS Norway
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(Circular economy of) mobility from Norwegian perspective

Kiertotalous ja liikkuvuus

Helsinki 2022-08-12

Trond Hovland, CEO, ITS Norway



Smarter, Safer and Sustainable Transport
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Nordic+ 
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Smarter, Safer and Sustainable Transport

Norwegian approach to EVs and charging – Policy (1)
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• A long history of electric car incentives dates back to the 1990 

• A clear, stable policy framework and cross-political commitment 

• Particularly strong incentives apply to the purchase of zero-emission vehicles 

• Enabled local authorities to choose their own incentives like free parking, using bus lanes, 

and road toll fees

• Creating long-term reliable EV market conditions 



Smarter, Safer and Sustainable Transport

Norwegian approach to EVs and charging – Policy (2)

• No purchase/import tax on EVs

• Exemption from 25% VAT on purchase/leasing

• No or reduced road tax 

• No or maximum 50% charges on toll roads and ferries

• Free municipal parking – fading out

• Access to bus lanes (2+)

• Reduced company car tax from 50% to 20%
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Smarter, Safer and Sustainable Transport

Norwegian approach to EVs and charging – Goals and intentions (1)
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• 33% Equals about 20 Mt CO2 pr year

• To be reduced to zero before 2050 



Smarter, Safer and Sustainable Transport

Norwegian approach to EVs and charging – Goals and intentions (2)
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• All new passenger cars and light vans sold should be zero-emission by 2025.

• All new city buses should be zero-emission or use biogas by 2025.

• 75% of new long-distance buses and 50% of new lorries should be zero-emission by 2030.

• The distribution of most goods in major city areas should be emission-free by 2030.

• Charging rights for apartment buildings residents from 2017

• Public sector to procure only zero-emission vehicles from 2022 and city busses from 2025

• Charging infrastructure: Market-driven development with initial financial support



Smarter, Safer and Sustainable Transport

Norwegian approach to EVs and charging – Status (2)
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Smarter, Safer and Sustainable Transport

• Focus on freedom to move 

• Strong collaboration with Collaboration between:
• Norwegian Public Roads Administration 
• Oslo municipality 
• Residents and businesses

• On-demand for elderly and youngsters 

• Hydrogen and EV

• Strong will to test and pilot all kinds of measures

• Many EU-projects

Sharing mobility – PTAs and Entur
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Smarter, Safer and Sustainable Transport

Sharing mobility – PTAs and Entur

• Bus road – 50 km - no light rail system

• Bike road – 13 km – four lanes  

• Home – Job – Home 

• Autonomous shuttle in operation in 2015

• Multimodal MaaS in operation

• Lamp post Charging systems

• Mobility hubs
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Smarter, Safer and Sustainable Transport

Sharing mobility – PTAs and Entur
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Smarter, Safer and Sustainable Transport

Sharing mobility – PTAs and Entur
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60 000 stops
4 000 timetables
100 PTA and private transport actors
International data standards only

NAP
Distributes mobility data 
To all actors, public and private

Ticket clearing house
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Smarter, Safer and Sustainable Transport

Source: ITS Norway

Mt CO2

0
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emission 
fuels

X MtITS

2050Year2020

What about ITS?
ITS and X Mt: 
• Better exploitation of vehicles and infrastructure
• Optimalisation of operations (goods and person)
• Integration of modes 
• Automatization of vehicles

• Better land use
• Fewer vehicles
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Smarter, Safer and Sustainable Transport

Projects Partners Funding Role About
NOMAD ITS organization in the Nordics NI Owner MaaS roaming
ODES SINTEF Ocean, KYV ++ NFR Partner Broløsninger
ITS Platform Triona, Svv, Euroskilt IN Partner Sensor og beslutningstøtte
TrusMe SINTEF, Applied Autonomy NFR Partner Sikkerehtsbevis selvkjørende
AWARD EasyMile, Applied Autonomy, EU Partner Autonome operasjoner v
ENTRANCE PNO, ITS Norway, EU Partner Anskaffelses plattform
ORCHESTRA Horizon 2020 (EU) EU Owner Koord. multimodal transport
MaaS-peer Entur, SINTEF, FourC, Bouvet ODI/MS Owner Læringsnettverk - data og tillit
Spot-on Powerzeek NFR Contractor ITS infrastruktur for EVs
SIITS Proactima NFR Contractor Sikkerhet i ITS
JWG 11 10 nations - ISO-experts Ingen Governor Kobling av domenestandarder
MODI 29 partner EU Partner SINTEF, NPRA, Q-Free
ISTS SINTEF Ocean ++ NFR Partner Maritime ITS-Rammeverk
ITS Horizon ITS Norway NFR Owner EU-nettverk - transport

What about ITS?
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Smarter, Safer and Sustainable Transport

Summing up - Status and outlook

Outlook:
• 2025: Only non-emission person car to be sold  
• Car free zones – reduced parking spaces  
• Adoption of new modes of transport
• Hydrogen is on it’s way
• Entur/Onetrip will be the at the heart of MaaS 

Status:
• Strong non-emission policies for cars and ferries
• Clear polities and strong funding mechanisms
• EVs are here already
• Autonomous vehicles around the corner
• Emission is going down (slightly)



Smarter, Safer and Sustainable Transport

Summing up – It works! 



Smarter, Safer and Sustainable Transport

Thank you for listening!

Any questions?

Sources used: 
• Norwegian Road Federation (NRF)
• Norwegian Parliament/Government home pages
• The Norwegian EV Association
• Norwegian Public Road Administration (NPRA), 
• Statistics Norway
• ITS Norway

The End



Sähköiset 
yhteiskäyttöautot 
osana liikenteen 
kiertotaloutta
-
Ville Kilpiö, 
Projektipäällikkö 
Sitowise
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Sähköisten 

yhteiskäyttöautojen 

palveluketjut
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Selvityksen tavoitteena on 

edistää sähköisten 

yhteiskäyttöautojen 

markkinakehitystä
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Sähköisten yhteiskäyttöautojen markkinakehitys

37

Käyttökohteet ja eri palvelumuotojen kuvaukset

Palveluketjun kuvaus

Integroituminen osaksi joukkoliikennejärjestelmää 
ja kestävää kaupunkiliikennettä

Datan käyttömahdollisuudet

Ohjeistus



Sähköisten yhteiskäyttöautojen 

markkinakehitys
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SÄHKÖAUTOKANTA TÄYSSÄHKÖAUTOT LADATTAVAT HYBRIDIT

SÄHKÖAUTOKANNAN KEHITYS

Autojen määrä Q4/2020 Autojen määrä Q4/2021

Eurooppa on vahvasti edustettuna 
yhteiskäyttöautomarkkinoilla. 

Yhteiskäyttöautopalveluita on 
maailmanlaajuisesti yli 4100 kaupungissa. 
Operaattoreita alalla on 236.

Suomessa liikennekäytössä on 3,2 miljoonaa 
autoa, joista henkilöautoja on 2,8 miljoonaa. 

Vähintään yhden auton omisti noin 73 % 
suomalaisista kotitalouksista. 
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Käyttökohteet ja 

palvelumuotojen kuvaukset

Palvelumalli sijainnin mukaan:

• Asemaperusteinen malli (round trip)

• Asemaperusteinen malli (point to point)

• Kelluva malli (free floating)

Palvelumalli käyttäjien mukaan:

• Kaikille avoin

• Rajattu (esim. taloyhtiö, yritys, kunnan työntekijät)

• Vertaisvuokraus

39



Palveluketjun kuvaus

1) Kaupungin työntekijöiden sähköiset yhteiskäyttöautot palveluna

Hankinnan 
valmistelun 
käynnistys

Markkinavuoro-
puhelu

YKA-palvelun 
kilpailutus

Latausinfran ja –
palvelun 

kilpailutus 
(tarvittaessa)

Palvelun 
käynnistäminen

Palvelun 
seuranta ja 

kehittäminen

40

Kaupunki

YKA-
operaattori

Lataus-
operaattori

Kaupunki Kaupunki

YKA-operaattorit

Kaupunki Kaupunki

YKA-operaattori

Kaupunki

YKA-operaattori

Kaupunki

Lataus-op.

Lataus-op.

• Hankinnan tavoitteet
• Tarpeiden kartoitus

• Ohjeistus autojen 
käyttöön sekä 
työasiamatkoihin



2) Sähköiset yhteiskäyttöautot uudisrakentamisessa

Pysäköinti-
politiikka

Asemakaava Rakennuslupa Latauksen 
järjestäminen

Loppukäyttäjät

41

Asunto-osakeyhtiö 
/ rakennuttaja

Yhteiskäyttöauto-
operaattori

Lataus-
operaattori

Kaupunki

Kaupunki Kaupunki Rakennuttaja

Rakennuttaja

YKA-operaattori

Lataus-op.

Rakennuttaja →

Asunto-osakeyhtiö

• Lievennykset 
velvoitepysäköinti-
paikkojen määrään

• Kaavamääräys 
määrittelee lievennysten 
käyttöönoton 
edellytykset

• Kiinteistön hallinta siirtyy 
rakennuttajalta asunto-
osakeyhtiölle.

Palveluketjun kuvaus



3) Kaikille avoin alueellinen sähköinen yhteiskäyttöauto, sijainti yleisillä alueilla

42

YKA-operaattori 
suunnittelee palvelun 

käynnistämistä 
kaupungissa

Neuvottelu pysäköinti-
ja lataus-

mahdollisuuksista

Pysäköinti- ja 
latausjärjestelyistä 

sopiminen

YKA-operaattori 
käynnistää palvelun

YKA-operaattori 
seuraa ja kehittää 

palvelua

Kaupunki

YKA-
operaattori

Lataus-
operaattori

Kaupunki
YKA-operaattori

Lataus-op.

YKA-operaattori YKA-operaattori

Kaupunki

Lataus-op.

YKA-operaattori YKA-operaattori

• Ohjeistus ja tarvittaessa 
linjaukset sekä 
latausmahdollisuuksiin 
että pysäköintiin liittyen

Palveluketjun kuvaus
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Integroituminen osaksi joukkoliikennejärjestelmää 

ja kestävää kaupunkiliikennettä

Siirtyminen

• Matkan pituus

• Käytettävissä 
olevat kulkutavat

Matkan aikana

• Matkan hallinta

• Navigointi

• Pysäköintimahdollisuudet, hinta 
ja maksaminen 

• Mahdollinen auton lataaminen

Matkan päätyttyä

• Auton pysäköinti

• Maksaminen 

• Mahdollinen lataaminen

• Käytettävissä 
olevat kulkutavat
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Datan käyttömahdollisuudet

• YKA-operaattoreiden hallinnoimalle datalle on 

selkeitä käyttökohteita, jotka voisivat auttaa 

paikkaamaan tunnistettuja tietopuutteita 

palveluketjuissa.

• YKA-operaattorit ovat valmiita jakamaan 

dataansa, kunhan sitä ei tarvitse tehdä 

vastikkeettomasti.

• Osa operaattoreista myös halukkaita 

osallistumaan liikenne-

suunnitteluprosessiin, miten heitä voitaisiin 

osallistaa?

1. Integroituminen liikennejärjestelmään: 

tarkempi data-analyysi auttaa määrittelemään 

kaupungin tavoitteiden kanssa linjassa olevan 

roolin yhteiskäyttöajoneuvoille.

2. Pysäköintivelvoitteen valvonta ja 

seuranta: datan hyödyntäminen auttaa 

valvomaan YKA-palvelun pysyvyyttä sekä 

pysäköintipaikkavelvoitteen lievennyksen 

oikeasuhtaisuutta.

3. Työntekijöiden työasiamatkojen 

ajoneuvokaluston käyttöasteen seuranta: 

YKA-operaattorin toimittama data auttaa 

seuraamaan autojen käyttöä ja palvelutasoa, 

joiden avulla palvelua voidaan kehittää 

vastaamaan paremmin kunnan tarpeita.
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Ohjeistus

Edistä: datan käyttöä, pysäköintimahdollisuuksia, latausmahdollisuuksia, yhteistyöverkostoja 

(kaupunkien välinen tiedonvaihto, kaupunkien teettämät yhteisselvitykset, pysäköintiin ja lataukseen 

liittyvät tarpeet, YKA-operaattoreiden osallistaminen liikenneratkaisuja suunniteltaessa), 

markkinavuoropuhelua.

Vältä: markkinahäirikköä (ei kilpailla yksityisten operaattoreiden kanssa vaan hyödynnetään niitä), 

kaavoihin kangistumista (tarvitaan uusia rohkeita toimintatapoja, toimintaympäristö muuttuu).

Selvitä: YK-autojen integroitumista liikennejärjestelmään, oman organisaation ajoneuvojen käyttöä ja 

niihin liittyviä kustannuksia, hankintaosaamisen kehittämistä.



SITOWISE.COM – THE SMART CITY COMPANY

Lisätietoja antaa Ville Kilpiö (Sitowise)

Eemil Rauma (ITS Finland)

Kiitos
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https://www.sitowise.com/fi


Liikenteen 
kiertotalouden 
jatko
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LIIKENTEEN KIERTOTALOUDEN JATKO

Hankkeen keskeiset onnistumiset ja opit yhdessä liikennesektorin kehityksen 
kanssa ohjaavat liikenteen kiertotalouden jatkoa



LIIKENTEEN KIERTOTALOUDEN JATKO

Liikenteen kiertotalouden jatkoon myös vaikuttava COVID on muuttanut ihmisten 
liikennekäyttäytymistä eivätkä kaikki muutokset ole vielä konkretisoituneet

COVID aikaansaamia muutoksia kuluttajien 
liikkumiskäyttäytymisessä

Kuvat: MaaS global 2020, Eemil Rauma 2022

Yksityisautoilu

Pyöräily

Etätyö

Kotiin-
kuljetukset

Uudet 
teknologiat

Sähköinen pienliikenne

Julkinen liikenne



LIIKENTEEN KIERTOTALOUDEN JATKO

Korona yksin olisi aiheuttanut merkittäviä muutoksia liikennejärjestelmän 
kehitykselle, mutta Venäjä päätti laittaa kierroksia kehitykseen hyökkäyksellään

Kuvat: Yle 2019Lyhyen aikavälin vaikutus Pitkän aikavälin vaikutus

Iso vaikutus

Pieni 
vaikutus

Kiinteistömarkki-
noiden muutos

Polttoaineiden 
hintamyrsky

Venäläisen 
energian 

hylkääminen • Korkeat polttoainehinnat iskevät 
alhaisen tulotason kotitalouksiin 
varakkaiden siirtyessä entistä 
nopeammin sähköiseen liikenteeseen. 

• Venäläisen energian hylkääminen ja 
Yhdysvaltain ” Inflation Reduction Act” 
kirittävät uusiutuvan energian ja 
sähköistyvän liikenteen R&D-
investointeja entisestään.

• Toimistojen kiinteistömarkkinat olivat 
murroksessa ennen Koronaa ja Venäjän 
hyökkäystä, jotka yhdessä myllertävät 
markkinoita entisestään. Mitä 
sadoillatuhansilla tyhjillä 
toimistoneliömetreillä tehdään?



LIIKENTEEN KIERTOTALOUDEN JATKO

Yhdessä muutosajurit ohjaavat markkinakehitystä ja lisäävät tarvetta 
kiertotalouden mukaisille palveluille ja tuotteille

Kehityksen seurauksena

• Nopeampi siirtymä sähköisen liikenteen 
palvelumarkkinaan ja palveluihin, jotka eivät 
sido kuluttajien taloudellisia resursseja 
samalla tavalla yksityisomistuksen tapaan

• Energian ja liikenteen yhdentyminen ja tätä 
kautta uusia ja kasvavia 
liiketoimintamahdollisuuksia

• Kaupungeille uusia rooleja ja tarve uusille 
resursseille

Images: YLE 2019

+



Liikenteen kiertotaloutta pyritään jatkamaan heti 2023 alusta ”Liikenteen kiertotalous  
2.0” hankkeella, joka keskittyy aiemmin tunnistettuihin tärkeisiin teemoihin

Liikenteen kiertotalouden jatko

Liikenteen 
kiertotalouden tuki-

toimet, kaupunkien ja 
yritysten auttaminen, 

viestintä ja          
hankkeen        

koordinointi

Pohjoismaisen         
Nordic+ ja        

kansallinen yhteistyön 
edistäminen ja käytännön 

yhteistyön lisääminen

Uusien liikenteen                    
tekniikoiden  ja               

palveluiden    
varautumishankkeet,                 

esim. sähköinen 
kaupunkilogistiikka

Liikenteen             
palveluiden yhteen 

toimivuus -ja 
skaalautumisfoorumi  

Liikenteen 
kiertotalouden tuki-

toimet, kaupunkien ja 
yritysten auttaminen, 

viestintä ja          
hankkeen        

koordinointi

Pohjoismaisen         
Nordic+ ja        

kansallinen yhteistyön 
edistäminen ja käytännön 

yhteistyön lisääminen

Uusien liikenteen                    
tekniikoiden  ja               

palveluiden    
varautumishankkeet,                 

esim. sähköinen 
kaupunkilogistiikka

Liikenteen             
palveluiden yhteen 

toimivuus -ja 
skaalautumisfoorumi  

Edistetään suomalaisten ja Nordic + tason (pohjoismaat ja Viro) kaupunkien välistä 
yhteistyötä liikenteen kiertotalouden saralla tukien näin kaupunkien 

hiilineutraaliustavoitteita, kaupunkilaisten sujuvampaa arkea, kestävien liikenteen 
palveluiden yleistymistä ja käytettävissä olevien resurssien tehostamista. 

Selvitetään nopeasti kehittyvän liikennesektorin palveluiden kaupungeilta 
vaatiman resursoinnin ja nykytilan välinen kuilu ja laaditaan liikenteen 

kiertotalouden resursointimittari . Perustetaan hankkeen keskustelufoorumi, jossa 
käsitellään kaupunkien kokemia haasteita uusien liikennepalveluiden ja 

tekniikoiden hallitsemissa ja löydetään ratkaisuja näihin.

Vähennetään kaupunkilogistiikasta aiheutuvia päästöjä, nopeutetaan 
nollapäästöisen raskaan kaluston yleistymistä, vähennetään sähköisen raskaan 

kaluston aiheuttamia investointikustannuksia kaupungeille yhteistyön avulla sekä 
lisätä kaupunkien tietopohjaa raskaan sähköisen kaupunkilogistiikan 

tulevaisuudesta. 

Koordinoidaan hankkeen toimia kokonaisvaltaisesti siten, että hanke ja sen toimet 
tukevat niin ympäristöministeriön kiertotalouden strategista ohjelmaa, 

Uudenmaan liiton toimia (Kiertotalouslaakso ja Hiilineutraali Uusimaa 2035 -
tiekartta), Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaa kuin kaupunkien omia 

liikenteen- ja kiertotalouden ohjelmia. 



KIITOS JA TÄSTÄ 
JATKETAAN

KIITOS


