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Tervetuloa! 
Tomas Luoma, Kyytiin2/Kaustisen seutukunta

Nyt on hyvä aika kehittää 
liikkumista maaseudulla - miksi? 

Heli Siirilä, Vaasan yliopiston 
tutkimusalusta InnoLab

Työryhmätyöskentely I: 
Miten tänään liikutaan

Nyt on hyvä aika kehittää 
liikkumista maaseudulla -

miksi? 

Heli Siirilä

Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab



Valtakunnallinen tiedotushanke 
kuljetusten ja liikkumisen muutoksesta 

maaseudun näkökulmasta
Tavoite: Kannustaa hyödyntämään liikennepalvelulain ja 

liikenteen digitalisaation mahdollisuuksia ja tuottaa 
tästä käytännönläheistä materiaalia

Pääasiallinen kohderyhmä: Maaseudun pk-yritykset

Toteuttajat: Vaasan yliopiston InnoLab, kumppanina VTT

Hankeaika: 1/2018-2/2021

Ohjausryhmä: MTK, Traficom, ELY, Väylävirasto, Kuntaliitto, 
ITS Finland

Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/ 
Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet

Mitä se liikenne on

Tiestöä ja muuta infraa
Kulkuvälineitä
Käyttövoimia

Liikenneturvallisuutta

Julkista liikennettä
Yksityistä liikennettä
Ihmisten liikkumista

Tavaroiden kuljettamista
Kotitalouksien ja yritysten kuluerä

Kuljetusyritysten elinkeino
Digitaalisia ohjelmia ja alustoja

Liikenteen päästöjä ja melua
Maksuja, veroja, tukia



Liikenteen muutoksia:
• liikennelainsäädännön uudistukset

• Liikennepalvelulaki eli laki liikenteen palveluista 7/2018 lähtien

• liikenteen digitalisoituminen
• esim. digitaalisten ohjelmistojen hyödyntäminen matkojen yhdistelyssä, 

lippujen hankkiminen netistä/kännykällä

• uudenlainen palveluntarjonta
• mm. matkaketjut ja palvelupaketit

• hallinnolliset uudistukset 
• esim. kiristyvä julkistalous, liikenneviranomaisten työnjakoa uusittu. Sote? 

• ihmisten vähitellen muuttuvat tavat liikkua sekä ympäristötietoisuus
• avoimuus esim. kimppakyyteihin, julkisen liikenteen käyttämiseen, 

etäkokoukset ja etätyöpäivät, ilmastonmuutoshuolet

• uutta autotekniikkaa ja -polttoaineita
• mm. hybridi/sähkö/kaasu 

Kiitos! Tässä lisätiedon lähteitä

www.vtt.fi/maasdigiboksi

Twitter: @MaasDigiboksi

Facebook-keskusteluryhmä (hankenimellä)

YouTube (hankenimellä)

Ajankohtaiskirje kuukausittain 
(tilauslomake hankesivuilla)

Heli Siirilä @univaasa.fi, 029 4498 557

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9ec2767b-7bb6-4f39-a0c2-cda1349643fe?displayId=Fin1822554


Työryhmien purku ja keskustelua

Päivän yhteenveto (Tomas Luoma / Kyytiin2-hanke)

• Liikkuminen muuttuu:

– Käyttövoimat, etätyö, liikennepalvelulaki, digitalisaatio, sote/julkistalous

• Työryhmätyöskentely I:

– Erilaisia käyttäjäryhmiä, samoja suuntia, omia suuntia, monenlaisia yhteisöjä

• Kehittämisvälineitä:

– Harrastuskuljetusten organisointi, kimppakyydit,

kumppanuuspöydät
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Päivän yhteenveto

• Työryhmätyöskentely II:

– Ikä ei ole digitalisaatiossa merkitsevä asia – voimavaraa on

– Koulukuljetukset hyödyksi asiointiliikenteenä – työmatkoihin ei 

ehkä sovellu

– Tarvitaan koulutusta digivälineiden käyttöön

– Kylätalo = logistiikkakeskus/hubi + yritystila 

– Kauppakassipalvelu kiinnostaa

– Palveluntarjoajat tiedottavat myös liikkumisvaihtoehdoista

– Nonstop-liikennettä ruuhkaisimmalle väylälle

– Harrastukset heti koulujen jälkeen

– Rönsyilyaikaa kuljetusten määränpäässä

– Turvallisuus

– Viulisti ja jalkapallisti
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Päivän yhteenveto

• Työryhmätyöskentely II:

– Tasa-arvo!

– Etätyöpäivien synkronisointi

– Kaikki kulkeminen näkyviin – ei vaadi uusia investointeja

– Infran kunto tärkeä – esim. pyöräilyn ja jalankulun turvallisuus 

sekä kaluston säilytys/pysäköinti
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• Happily (Posintra /Porvoo)
• Innovatiiviset liikenneratkaisut (Salo)
• Liikenne 4.0 (Häme)
• KestoSavo (Keski-Savon ja Ylä-Savon seudut 

sekä Siilinjärvi)
• Kestävän liikkumisen palveluiden 

ekosysteemi - Kohti resurssiviisaita 
liikkumisen palveluita (Lappi)

• Koulukuljetuksiin laatua ja 
joukkoliikenteeseen joustavuutta -hanke 
(Nokia)

• Kyytiin2 – tavara- ja henkilöliikenteen 
yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin 
yhteistyönä (Kaustisen seutu + Kannus + 
Perho)

• MAMBA (Maximised Mobility and 
Accessibility of Services Affected by 
Demographic Change) (Etelä-Pohjanmaa ja 
Pohjois-Karjala)

Hanketoimintaa eri puolilla Suomea 

• Meri-Lapin matkailun Maas
• MoveIT - Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan 

seudulla 2030 (Pohjanmaa)
• Selvitys harvaan asutun maaseudun 

liikennepalveluista Pohjois-Savossa 
(Leader Mansikka)
+ Kuopion Pitäjäraatien tekemä selvitys ja 
kehitystyö

• Vaste – vähähiilisen logistiikan palvelualusta 
(Keski-Pohjanmaalla)

• Vihreät matkaketjut (Varsinais-Suomi)
• Älyliikenne 2020 (Pohjois-Pohjanmaa)

 (KaikkiKyytiin-kampanja MTK:n 
vetämänä)

 Fiksusti töihin -sivusto www.fiksustitoihin.fi

Kiitos kaikille ja 
aurinkoista syksyn jatkoa!

http://www.fiksustitoihin.fi/

