
Li ikente en  jakam is ta l o u s  -webinaar i
Ti 7.5. klo 9.30 alkaen pidetään webinaari ”Liikenteen

jakamistalous”. Jakamistalouden palvelut ovat yksi keino toisaalta

vähentää autolla ajettuja kilometrejä ja toisaalta keino lisätä

autottomien liikkumismahdollisuuksia. Ohjelma ja linkki

ilmoittautumiseen löytyvät hankesivuilta.

Taks i - in f o gr aa f i pä iv i te t t y
Liikennepalvelulain III vaihe poisti paikallistuntemuskokeen

taksinkuljettajan kokeesta. Päivitimme aiemmin laatimamme

taksi-infograafin, josta nopeasti selviää pääpiirteet taksiliikenteen

harjoittamisen eri vaatimuksista.

M aaseutut u t k i j a t a pa am is e en  työr yh m ä 
l i i kentee s tä ?
Maaseudun uusi aika -yhdistys järjestää tämän vuoden

valtakunnallisen Maaseutututkijatapaamisen Ähtärissä 22.-

23.8.2019. MaasDigiboksi tavoittelee tapaamiseen

liikenne-aiheista työryhmää, ja se näyttäisi toteutuvan.

Abstrakteja ja esityksiä kaivataan lisää, tervetulleita ovat niin

tutkijoiden kuin kehittäjien esitykset! Deadline abstraktien

jättämiselle on pe 24.5.2019 Jos olet lähettämässä abstraktin

tai se kiinnostaisi, laitathan viestiä siitä myös Heli Siirilälle

(heli.siirila(at)uva.fi), niin ryhmän kokoaminen helpottuisi.

Tarkemmat tiedot abstraktihausta Maaseudun uusi aika -

yhdistyksen sivuilta.

Futur e events
• 5.6.2019 EU-project MAMBA has it’s 3rd seminar in Seinäjoki.

Read more of the seminar from MAMBA’s web page.

• 3.–4.12.2019 IcoMaaS - 2nd International Conference on

Mobility as a Service in Tampere. Deadline for abstracts is 31st

of May.

S E U R AA

www.vtt.fi/maasdigiboksi

Lisää infoa:
Twitter
@MaasDigiboksi

keskusteluryhmä 
Facebookissa (löytyy 
hankenimellä)

YouTube-kanava 
(löytyy hankenimellä)

H AN K E T I E D O T

• Toteuttaja Vaasan 
yliopiston Levón-
instituutti yhdessä 
VTT:n kanssa

• Rahoittaja Manner-
Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma / 
valtakunnalliset 
kehittämishankkeet

• Hankeaika
1/2018–2/2020

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö 
Heli Siirilä  @uva.fi

Erikoistutkija 
Jenni Eckhardt @vtt.fi

Ota yhteyttä ja kutsu 
esitelmöimään

Ajankohtaiskirje
Huhtikuu 2019

Webinaarimme lähestyy – 7.5. klo 9.30 alkaen on tarjolla tietoa

liikenteen jakamistaloudesta. Lisäksi päivitimme taksi-

infograafin, koska lakimuutoksen myötä muun muassa

taksinkuljettajan kokeesta poistui paikallistuntemuskoe.

https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/tapahtumat
https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/PublishingImages/infograafit-ja-julkaisut/MaasDigiboksi_infograafi_taksiliikenne_26042019.pdf
http://www.mua.fi/maaseutututkijatapaamisen-abstraktihaku-on-avattu/
https://www.mambaproject.eu/2019/03/27/5-june-3rd-mamba-rural-mobility-seminar/
http://www.tut.fi/verne/icomaas/
http://www.vtt.fi/maasdigiboksi

