
Katso  L i i kentee n  jakam is t a l ou s  
-webinaar i t a l l en n e
Hanke järjesti 7.5.2019 webinaarin liikenteen jakamistaloudesta.

Tutustu esitysmateriaaleihin ja katso tallenne kokonaan tai osittain

(kesto kokonaisuudessaan 48 min). Siten saat pikakatsauksen

liikenteen jakamistalouteen ja siihen liittyviin palveluihin Suomessa

sekä tietoa kansainvälisistä kimppakyytipalveluista.

M aaseutut u t k i j a t a pa am is e ss a  to teutu u  
työr yhm ä m aaseudu n l i i kentees t ä
Abstrakteja on lähetetty tarpeeksi monta maaseudun liikenne-

aiheesta, joten työryhmä toteutuu Ähtärissä 22.–23.8.2019.

Tapahtuma on avoin kaikille – tutkijoille, kehittäjille, viranhaltijoille.

Tervetuloa mukaan, käydään siellä monipuoliset keskustelut! Kaikki

tarvittavat tiedot tapahtumasta löydät tapaamisen sivuilta.

OE CD: n  ITF  S um m i t S aksassa
OECD:n alainen International Transport Forum (ITF) on 60 valtion

välinen organisaatio, joka työstää politiikkatasolla eri valtioiden

väliseen liikenteeseen liittyviä periaatteita, kattaen kaikki eri

liikkumisen muodot. Yksi osa tätä työtä on vuosittainen ITF Summit,

joka kokoaa yhteen mm. päättäjiä, viranomaisia ja tutkijoita ympäri

maailman. Tapahtumasivuilta löytyvät tiedot tämän vuoden

ohjelmasta ja sisällöistä sekä keskustelujen videotallenteet. Mm.

maaseudun saavutettavuutta käsitelleessä keskustelussa kuullaan

politiikkanäkökulmaa ja liikenteen palvelunäkökulmaa. Keskusteluun

osallistui myös VTT:n Jenni Eckhardt kertomalla Suomessa

tehtävistä maaseudun liikennepiloteista. Matkan oppeja ja antia

tarkemmin kuvaavat blogikirjoitukset ja raportit ehtivät seuraavaan

ajankohtaiskirjeeseen.

S E U R AA

www.vtt.fi/maasdigiboksi

Lisää infoa:
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@MaasDigiboksi
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Ajankohtaiskirje
Toukokuu 2019

Nyt on tarjolla suomalaista webinaaritallennetta jakamis-

taloudesta sekä kansainvälistä liikennekeskustelua ITF 2019

Summitista, sisältäen maaseudun saavutettavuuden näkökulmia

ja suomalaisia pilottikokemuksia. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa

keskustelujamaaseutututkijatapaamisessa.

https://www.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/videot-ja-esitykset
http://www.mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2019/
https://2019.itf-oecd.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=M4_u2h3JTO8
http://www.vtt.fi/maasdigiboksi

