
MAMBA-hanke 

Etelä-Pohjanmaalla

AVAINSANAT: Maaseudun

li ikennepalvelut,  henkilökuljetukset,  

sote-kuljetukset,  kul jetusten yhdistely

Kansainvälisessä MAMBA-hankkeessa edistettiin harvaan asuttujen

alueiden saavutettavuutta kehittämällä uudenlaisia maaseutualueiden

liikenneratkaisuja. Etelä-Pohjanmaalla tavoitteena oli sosiaali- ja

terveyspalveluihin liittyvien henkilökuljetusten kehittäminen siten, että ne

järjestettäisiin aiempaa paremmin ja yhtenäisemmin eri puolilla

maakuntaa.

Harvaan asuttujen alueiden liikennepalveluiden

säilyttäminen on tunnistettu haasteeksi eri puolilla

Eurooppaa. Vuosina 2017–2020 käynnissä

olleessa Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta

rahoitetussa MAMBA-hankkeessa yhteensä 16

hankekumppania eri puolilta Itämeren aluetta

keskittyi maaseutualueiden saavutettavuuden

parantamiseen huomioiden kunkin alueen

erityispiirteet ja -tavoitteet. Etelä-Pohjanmaalla

huomio kohdistui erityisesti sosiaali- ja

terveyspalveluihin liittyvien kuljetusten

kehittämiseen.

MAMBA-HANKE

• Rahoittaja: Interreg Baltic Sea 

Region -ohjelma

• Kesto: 10/2017-09/2020

• Hankekonsortio: 

16 hankekumppania Itämeren 

alueelta. Suomesta mukana: 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 

Etelä-Pohjanmaan liitto ja 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

• Budjetti: 3,54 milj. euroa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden eli sote-kuljetusten kehittäminen valikoitui Etelä-Pohjanmaan

alueen erityistavoitteeksi, sillä näiden kuljetusten asiakasryhmät ovat moninaisia ja kuljetusten

järjestäminen vaatii resursseja ja osaamista. Maakunnan toimijoiden kesken oli kuitenkin tehty

vain vähän yhteistyötä kuljetusten kehittämiseksi. Tämän takia sote-kuljetusten asiakkaat

saattoivat olla oikeutettuja hieman erilaisiin palveluihin riippuen siitä, missä päin maakuntaa he

asuivat. Sote-kuljetuksiin liittyvät kustannukset olivat myös nousemassa huolestuttavaa vauhtia

samaan aikaan, kun harvaan asuttujen alueiden liikennepalveluiden ylläpito on yleisesti ottaen

muuttumassa yhä vaikeammaksi.



Hankkeen aikana Etelä-Pohjanmaalla:

• laadittiin selvitys Etelä-Pohjanmaan

henkilökuljetusten nykytilanteesta ja niiden

mahdollisista kehittämistoimenpiteistä

• koottiin maakunnan henkilö- ja sote-

kuljetuksista vastaavat viranomaiset

säännöllisesti yhteen jakamaan tietoa ja

osaamista sekä tuettiin heitä näin ottamaan

ensiaskelia kuljetusten yhtenäistämiseksi

• tuettiin maakunnallisen Kuljetuspalvelut-

ryhmän perustamista

• tilattiin kuljetusten yhdistelyn simulointi-

projekti, jonka toteutti Kyyti Group

yhteistyössä Lapuan kaupungin kanssa

syksyllä 2020

• osallistuttiin erilaisiin paikallisiin,

kansallisiin ja kansainvälisiin sidosryhmä-

keskusteluihin maaseutualueiden liikenne-

palveluiden kehittämiseksi.

YHTEYSTIEDOT

Etelä-Pohjanmaan liitto: 

Pia Kattelus, kansainvälisten asioiden

päällikkö

pia.kattelus(@)etela-pohjanmaa.fi

Jani Palomäki, suunnitteluinsinööri

jani.palomaki(@)etela-pohjanmaa.fi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu:

Sami Perälä, kehittämispäällikkö

sami.perala(@)seamk.fi
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LINKIT

• Hankesivut www.mambaproject.eu

• Tietoa Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesta 

Kuljetuspalvelut-ryhmästä: 

https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-

liikenne/liikennejarjestelmatyo/ajankohtaiset-hankkeet/

• Tietoa MAMBA-hankkeen tilaamasta Lapuan 

kuljetussimuloinnista: 

https://epliitto.fi/tiedotteet/palveluliikenteen-uudistettu-

konsepti-voisi-elvyttaa-hiipuneen-joukkoliikenteen/

• MAMBA-hankkeessa tuotetut dokumentit tuloksista: 

www.mambaproject.eu/products

Kansainvälisellä tasolla projektikumppanit

jakoivat toisilleen liikennepalveluihin ja

saavutettavuuteen liittyviä kokemuksia,

toteuttivat maaseudun liikennepalveluita

koskevia taustaselvityksiä, pilotoivat uusia

maaseudun liikenneratkaisuja ja nostivat

aihetta keskusteluun hankkeen yhteisissä

kansainvälisissä seminaareissa. Hankkeen

lopputuloksena syntyi muun muassa

innovatiivisten liikenneratkaisujen tietokanta

sekä poliittisia suosituksia päättäjille.

Vaikka hanke on päättynyt syksyllä 2020,

Etelä-Pohjanmaalla työ maaseutualueiden

kuljetusten kehittämiseksi jatkuu

maakunnallisen Kuljetuspalvelut-ryhmän

vetämänä. Vuonna 2021 ryhmän työssä

ajankohtaisena aiheena on tutkia palvelu-

liikenteen ja sote-kuljetusten yhdistely-

mahdollisuuksia, joista ensimmäisiä alustavia

tuloksia saatiin Lapuan kuljetussimuloinnin

myötä. Kuljetuspalvelut-ryhmän puheen-

johtajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto.
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