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Hyvät kyläpäivän ja päätösjuhlan osallistujat sekä järjestäjät! 

Kiitos kutsusta tulla juhlapuhujaksi hienoon juhlaanne.  

Ymmärtäähän sen, kun ei Sauli isyyslomaltaan ehdi tulla, niin soititte sitten minulle. 

Kylätoiminta ja kylätoimijat todellakin ansaitsevat oman juhlansa. Kylätoiminnassa 

tehdään paljon hyvää, tärkeää ja näkymätöntäkin työtä. Välillä se on hyvä nostaa esille - 

ja juhlia. 

Kiitos siis kaikille, jotka olette saapuneet tänne tänään. 

Tosiaan, jokainen on saapunut tänne tänään jotenkin.  

Tarkastelen ja pohdiskelen tässä puheessani liikkumiseen ja liikenteeseen liittyviä, jopa 

historiallisen suuria ajankohtaisia muutoksia. Ne koskettavat meistä jokaista ja 

vaikuttavat meidän jokaisen elämään, arkeen ja liikkumiseen. Jotkut nopeammin, jotkut 

pidemmällä viiveellä.  

Osa teistä on saapunut tänne kävellen tai pyörällä. Suurin osa varmaan autolla. Joko 

omalla tai sovitusti jollakin yhteiskyydillä. Kukin omalla tyylillään.  

Miten sinä tulit? Minä saavuin tuolta neljän tunnin junamatkan päästä. Minulle oli 

sovittu junalta kuljetus tänne juhlapaikalle. Ja kuljetetaan mut kuulemma takaisinkin 

junalle! Junakyytien sumpliminen onkin yksi osa maaseudun arkipäivää, peruskauraa, 

kun asemat ovat kaukana. 

Kun maaseudun asukas liikkuu paikasta A paikkaan B, niin se matka tehdään useimmiten 

autolla. Ei taida olla tutkimusta eikä tilastoa, joka väittäisi toisin. Autoilu on tietenkin 

loogista maaseudulla, kun kaupunkeihin verrattuna siellä on pidemmät etäisyydet, 

ohuemmat kuljetusvirrat sekä vähemmän – jos ollenkaan - julkista joukkoliikennettä.  

Autoiluun perustuvaan liikkumiseen kuluu paljon rahaa. Maaseudulla on myös 

keskimäärin matalampi tulotaso kuin kaupungeissa. Varsinais-Suomen maaseudulla 

tilanne on parempi kuin monella muulla maaseutualueella. Täällä on lyhyemmät 

etäisyydet ja korkeampi tulotaso esimerkiksi Itä-Suomeen tai pohjoiseen Suomeen 

verrattuna.  

 

Mutta yleisesti maaseudun kannalta ajateltuna, niin miten tämä yhtälö toimii? Isot 

autoiluun liittyvät kulut sekä matalampi tulotaso? 
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Tämän vuoden alussa Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Verne julkaisi 

raportin, joka käsittelee liikenneköyhyyttä. Yksi viidestä liikenneköyhyyden mittareista 

on se, että  

”Pakollisten viikoittaisten liikkumiskustannusten jälkeen kotitalouden jäljelle jääneet 

tulot putoavat alle virallisen köyhyysrajan” 

Kova määritelmä mielestäni. Kuinkahan moni maaseudun kotitalous menee tuohon 

määritelmään?  

Jos yhtälö kotitalouden tulot - liikkumisen kustannukset = liikenneköyhyys, niin 

halutaanko siitä yhtälöstä pitää kiinni vai koittaa muuttaa? 

Nimittäin nyt siihen muuttamiseen on todellakin mahdollisuus. Ensimmäistä kertaa 

sitten varmaan autoilun yleistymisen jälkeen. 

Nimittäin liikenne on uudistumassa isolla tavalla. Osa sanoo, että jopa mullistumassa. Ja 

se avaa uusia mahdollisuuksia myös maaseudulla. Tavat ja keinot saapua juhlimaan 

kylätoimintaa vuonna 2035 voivat olla muuttuneet tämänpäiväisiin keinoihin verrattuna.  

Muutokset voi luokitella viiteen pääluokkaan. Niitä ovat 

1) liikennelainsäädännön uudistukset 

2) liikenteen digitalisoituminen 

3) uudenlainen palveluntarjonta 

4) ihmisten vähitellen muuttuva arki ja siten tavat liikkua 

5) autojen polttoaineet ja muu tekniikka 

Annan näistä nyt muutamia esimerkkejä. 

 

1) liikennelainsäädännön uudistukset 

Liikennepalvelulaki eli laki liikenteen palveluista tuli voimaan kokonaisuudessaan 

heinäkuun alussa. Suurimmat lakimuutokset ja myös suurin mediahuomio kohdistuivat 

taksialaan. Mutta laki keventää myös tavaraliikenteen sekä henkilöliikenteen (eli 

erityisesti bussien) sääntelyä. Lakimuutoksella haluttiin karsia liikenteestä Suomi-lisät 

pois.  

Ajatellaanpa leipomoa maaseudulla. Joka arkiaamu leipomossa pakataan tuotteet 

yrityksen omiin pakettiautoihin ja ne hurauttavat maakuntakeskukseen ja muihin 

kohteisiin. Ja palaavat tyhjinä takaisin.  
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Kannattaisiko paluukyytiin yhdistellä joitakin muita kuljetuksia? Leipomoyrittäjä saisi 

pientä tuloa ja jokin toinen yrittäjä saisi ehkä näppärämmin tuotteitaan maakuntaan.  

Laki nimittäin nyt helpottaa eri kuljetuksiin liittyvien lupien saantia. Ennen ”muuri” oli 

korkea sen mukaan, kuljetitko tavaraa vai ihmisiä. Tai sen mukaan, kuljetitko pääasiassa 

yhtä tai muutamaa matkustajaa (eli taksi) vai isompaa joukkoa (linja-autoliikenne).  

Uuden lain mukaan pakettiautolla voisi kuljettaa myös ihmisiä, jos leipomoauton 

kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa ja leipomoauto on rekisteröity ja vakuutettu 

myös taksiliikenteeseen. Taksiluvan saa nykyään helpommin ja esimerkiksi 

taksivakuutukset ovat halventuneet markkinoiden avautumisen myötä.  

Lakimuutos haluaa, että eri kuljetuksien yhdistely yleistyy yhä enemmän. Tämä on 

hyödyllistä erityisesti maaseudulla, kun muistetaan ne pitkät etäisyydet ja ohuet 

kuljetusvirrat.  

 

Lakimuutos myös vauhdittaa kohtaa 2 eli liikenteen digitalisoitumista. 

Muistan, kuinka vielä vuonna 2008 menin juna-asemalle (junamatkaa edeltävänä 

päivänä tai juuri ennen junamatkaa). Sitten ostin junalipun virkailijalta ja sain 

paperilipun. Se oli pidettävä visusti tallessa, ainokainen todiste! 

Tämän päivän Vsa-loimaa-vsa junalipun ostin netistä kesäkuussa. Lippu on kännykässäni 

ja läppärilläni. Tallessa sähköpostissa, tekstiviestissä sekä Veturi-tililläni.  

Melkoinen ero kymmenessä vuodessa.  

Lisäksi sosiaalinen media on esimerkiksi siirtänyt liftaamisen tienvarsilta nettiin. Ihmiset 

sopivat kimppakyydeistä facebookissa.  

WhatsAppia käytetään, kun eri perheiden vanhemmat sopivat lasten kuskaamisesta 

harrastuksiin.  

Navigaattori ohjaa meidät perille. 

Nuo ovat meidän tavallisten ihmisten näkökulmista kevyitä ja arkisia esimerkkejä. 

Samalla äärimmäisen valaisevia siitä, kuinka suomalaisten digitalisoituminen on 

sujuvoittanut liikkumisen ja liikenteen arkea.  

Lakimuutos vauhdittaa tätä eri keinoin, joka meidän matkustajien näkökulmasta 

ennustaa uudenlaisia palveluita liikkumisen ja matkustamisen yhteydessä käytettäväksi. 

Se onkin kohta 3, josta jatkan nytkin junaesimerkillä. 
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(uudenlainen palveluntarjonta) 

Oletteko huomanneet, että ostaessa junalipun Turkuun VR:n sivuilta, voi samassa 

yhteydessä, samalla maksutapahtumalla ostaa kertalipun Föliin eli paikallisliikenteen 

bussiin? Normaalistihan kaikki palaset ostetaan erikseen: junalippu VR:n sivuilta, 

bussilippu paikallisliikenteeltä tai Matkahuollon sivuilta, taksimatka hoidetaan omalla 

tavallaan.  

Lakimuutos kannustaa ja ohjaa liikennealan yrityksiä kohti edellä kuvaamiani 

matkaketjuja. VR ja Föli harjoittelevat sitä jo. Muitakin esimerkkejä tästä on Suomessa. 

Matkaketjussa asiakas, siis minä ja sinä, voi ostaa yhdellä lipulla ja maksulla koko 

haluamansa paketin: esimerkiksi taksin kotoa juna-asemalle, junamatkan ja linja-

automatkan perillä.  

Kuulostaa asialta, jossa meillä kaikilla on paljon uudelleenopittavaa… :) 

 

4) ihmisten vähitellen muuttuva arki ja siten tavat liikkua 

Tämä on yksi keskeinen palikka kokonaisuudessa.  

Esimerkki autoilun puolelta. Suomessa on jo vuokra-asuntoyhtiö tai -yhtiöitä, joiden 

asukkaat saavat auton käyttöönsä samalla periaatteella kuin ollaan totuttu 

vuokraamaan taloyhtiön pesutupaa. Tällaisessa palvelussa on järkeä, koska keskimäärin 

autonomistaja käyttää autoaan alle 5 prosenttia ajasta. 95% ajasta se odottaa kodin, 

työpaikan, kaupan tai harrastuspaikan parkkipaikalla.  

Maaseudun asukkaista taitaa moni olla sellainen, että hankkii auton koska se on 

välttämätöntä. Monessa maaseudun kodissa on useampi auto. Voisiko maaseutukodin 

kakkos- tai kolmosauto olla esimerkiksi vertaisvuokrauspalvelun kautta naapurin 

vuokrattavissa? Jos toinen käyttää autoa lähinnä viikolla ja toinen lähinnä 

viikonloppuisin, niin vuokraaminen voisi olla edullista molemmille osapuolille. Sellainen 

vertaisvuokrauspalvelu on jo olemassa, jonka kautta saa myös vakuutuksen lainauksen 

ajaksi. 

Kotien vertausvuokraus AirBnB:n kautta yleistyy Suomessakin. Miksei siis 

tulevaisuudessa toivottavasti autojenkin. Siihen antaa mahdollisuuden ihmisten 

muuttuvat tavat tarkastella ja kuluttaa liikkumistaan. Ollaanhan me totuttu mennä 
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pyytämään naapurilta pakettiautoa tai peräkärryä lainaan, kun itellä ei kyseistä ole ja 

isoa kuljetettavaa löytyy. Miksei siis voisi lainata autoakin?  

5) autojen polttoaineet ja muu tekniikka.  

Tulevia polttoaineita ovat sähkö tai kaasu – ne huikea mahdollisuus paikallistalouden 

vahvistamiseen, kun niitä molempia voi tuottaa hajautetusti paikallisella! 

Tätä en käsittele syvemmin, kunhan toin esille ja jätän hautumaan. 

 

No mites tämä liikenteen muutos -homma käynnistyy tai jatkuu käytännössä 

maaseudulla? 

Liikenteen muutoksessa jokaisella taholla on uudelleenopittavaa. Tahoilla tarkoitan  

valtionhallintoa, kuntien ja maakuntien viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä,  

kuljetusalan yrityksiä, muiden alojen yrityksiä sekä kyläläisiä, kuntalaisia ja yhdistyksiä. 

Erityisesti maaseudulla on näiden tahojen käytävä vuoropuhelua tarpeistaan ja 

suunnitelmistaan.  

Kunta koulukuljetuksineen sekä sote-hallinto omine matkoineen luovat suuren pohjan 

liikenteelle maaseudulla. Tämä liikenne on suurta ja säännöllistä, vaikkakin osittain 

pinnan alla. 

Pienten kuljetusalan yritysten kannattaisi arjen kiireiden ja paineiden keskellä hieman 

tutustua, mistä liikenteen muutoksessa ja digitalisoitumisessa on kyse. Tämän jälkeen 

miettiä, kannattaisiko heidän päivittää toimintaansa tai jopa uudistua rohkeammin.  

Mikään yritys ei pyöri, jos sillä ei ole asiakkaita. Siksi meidän kuluttajien, olimme sitten 

siviiliasiakkaita, muun kuin kuljetusalan yrittäjiä tai kuntasektorille kuljetuspalveluita 

ostavia, on oltava avoimia uusille kokeiluille tai palveluille. 

Tämä kaikki on haastavaa.  

Olen viime vuodet työskennellyt tän aihepiirin parissa. Ja sen myötä olen tehnyt 

havaintoja, joiden perusteella väitän mm. seuraavaa 

a) tässä yleisössä on varmasti 1-2 henkilöä, joka kiinnostui tästä aiheesta tosi kovaa 

b) tässä yleisössä on varmasti iso joukko heitä, joka suhtautuu perusmyönteisesti tai 

uteliaasti asiaan, kuuntelee myönteiseen sävyyn jatkossakin 

c) tässä yleisössä on varmasti myös iso joukko heitä, joka kuunteli nyt ja ns. unohtaa 

saman tien 
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d) tässä yleisössä on varmasti 1-2 henkilöä, jotka ovat todella tuohtuneita tästä 

aiheesta, muutoksesta. He tuumaavat ja tuhahtelevat, mitä humpuukia tuo 

yliopistoihminen puhuu! 

Yleensä joka kunnassa tai tilaisuudessa, missä tätä aihepiiriä käsitellään, löytyy nuo 

edellä kuvaavamani reaktiot ja ihmistyypit.  

Kiinnostujissa tuntuu olevan se yhteinen piirre, että he luulevat olevansa ainoita 

lähialueella, ja siksi jättävät asian sikseen. Mutta yleensä lähialueelta löytyisi muitakin 

kiinnostuneita. Ja jatkossa yhä enemmän, kun aikaa kuluu ja esimerkiksi uusista 

palveluista saatetaan kohdista mediassa. Kannustan siis rohkeasti etsimään tietoa ja 

hakemaan uusia ideoita. Kavereita ja ideoita löytyy joka puolelta Suomea. 

Tuhahtelijoitakin tarvitaan ja heillä on tuhahteluun oma syynsä. He ovat yleensä vain 

huolissaan omasta autoilustaan tai kuljetusyrittäjien elannosta.  

Uudistuksen tavoite on kuitenkin lisätä töitä rattimiehille ja -naisille. Tavoite on myös, 

että esimerkiksi tarve kakkos- ja kolmosautoihin vähenisi, Tavoite ei ole, että maaseutu 

tyhjennetään autoista.  

Siksi omia arkisia liikkumistottumuksia ja kuljetustarpeita kannattaisi nyt jo hieman 

mietiskellä. Eikös autolla ajaessa ole aikaa miettiä ;) Ja mietiskellä joskus jopa ääneen, 

vaikka kaverin tai jopa kuljetusalan yrittäjän kanssa. 

Kyläyhdistyksissä, urheiluseuroissa tai nuorten harrastusten yhteydessä voitaisiin 

miettiä, olisiko alueen tai harrastusporukoiden kulkemisrutiineissa 

uudelleentuumattavaa.  

Tai jos kunta kokeilee uudenlaista tapaa tarjota palveluliikennettä, kokeiltaisiin 

rohkeasti.  

Mikään yritys kun ei ilman asiakkaita kauaa pyöri. 

 

Hyvä yleisö 

Ihmiset ja yritykset liikkuvat ja kuljettavat asioita vain yleensä siksi, että saavuttaisivat 

jotain muuta. Esimerkiksi että pääsisivät töihin, kauppaan, kyläjuhlaan, lääkäriin tai 

harrastukseen. Tai että yritys saisi tuotteensa markkinoille.  

Erityisesti maaseudulla on pidettävä huolta, että palveluiden äärelle päästään 

kulkemaan. Esimerkiksi julkinen sektori kilpailutuksillaan ja hankinnoillaan vaikuttaa 
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paljon – myönteisesti tai kielteisesti – kuinka kuljetuksien pyörät pyörivät 

tulevaisuudessa maaseudulla, millaista autottomien arki on ja siten myös muut palvelut 

saavat käyttäjät luoksensa. Myönteinen vaikutus syntyy varmemmin, kun yhteistyö ja 

keskustelu kuntalaisten ja yritystenkin kanssa sujuu. 

Jätetään tuhahtelu vähemmän, koska tämä on kaikille uutta. Edes kaupungeissa tätä 

asiaa ei ole otettu laajasti käyttöön.  

Tosiaan, koska liikkuminen on väline saavuttaa jotain muuta, ei sille tarvitse antaa ns. 

elämää suurempaa arvoa eikä kurttuotsaisesti tuumailla. Voi kokeilla vaikka uutta 

liikkumiseen liittyvää palvelua muutamia kertoja.  

Joten, ei tämä liikenteen muutos liian totinen asia ole. Jatketaan ohjelmasta nauttimista 

ja myöhemmin juhlakakusta. Siinä vaiheessa minä joudun siirtymään kohti juna-asemaa, 

joten en ehdi jäädä juttelemaan kanssanne asiasta.  

 

Kun menemme täältä kotiin,  

kuka milläkin tavalla,  

niin voimme hetken miettiä,  

miltä kylänraitti mahtaa näyttää liikkumisen suhteen elokuussa 2035 


