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Valtakunnallinen tiedotushanke 
kuljetusten ja liikkumisen muutoksesta 

maaseudun näkökulmasta

Tavoite: Kannustaa hyödyntämään liikennepalvelulain ja 
liikenteen digitalisaation mahdollisuuksia ja tuottaa 
tästä käytännönläheistä materiaalia

Kohderyhmät: Maaseudun pk-yritykset sekä muut maaseudun 
toimijat 

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 aineistoja kertynyt?

Casekortteja
Ajankohtaiskirje kuukausittain 

Infograafeja
Esiintymiset eri tapahtumissa ja webinaareissa
Omat webinaarit ja muu tapahtumayhteistyö

Blogi- ja lehtikirjoituksia
Työryhmien fasilitointia

Somettamista (Twitter, Facebook)



Teeman eteneminen vuosina 2018-2020 
ja tulevaisuuden näkymät

Liikkumispalveluiden ja -kokeilujen kehitys

Maaseudun liikennettä tukevan tiedon kehitys



Liikkumispalveluiden ja -kokeilujen kehitys 
(1/2):

• Jakamistalous
• Kimppakyydit (Kyydit.net, Facebook-ryhmät)
• Yhteiskäyttöautot (GoNow!, 24Rent)
• Vertaisvuokraus (BloxCar, SKED)

• Matkailun matkaketjut
• Open Arctic MaaS (Lapin reittiopas)
• KeLiPa (Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi - Kohti 

resurssiviisaita liikkumisen palveluita) (aluekehitys, matkaketjut)
• Vihreät matkaketjut (erityisesti saaristoon)
• Ruka-Kuusamon kimppataksipalvelut - pilotti (bussi + kimppataksi)



Liikkumispalveluiden ja -kokeilujen kehitys 
(2/2): 

• Kutsuohjautuva liikenne
• ALPIO-hankkeen kokeilut

• Porvoon Kyläkyyti -palvelu

• Muut liikkumisen ratkaisut
• Pohjois-Karjalan digitaalinen joukkoliikennepalvelu POJO 

(joukkoliikenne, taksit, kimppakyydit…)
• Salon innovatiiviset liikenneratkaisut (nuoret ja seniorit)
• VASTE – Vähähiilisen logistiikan palvelualusta (yksityinen ja 

julkinen sektori sekä yksityishenkilöt)

• Miten tästä eteenpäin?



Maaseudun liikennettä tukevan tiedon kehitys:

• Peruskäsitteistön esillenostoa ja jäsentelyä, kuten
• Liikenneköyhyys
• Kutsuohjattu liikenne
• Infograafi taksiliikenteen harjoittamisesta

• Maaseudun palveluiden muodostama kokonaisuus
• Pohjois-Savon harvaan asutun maaseudun liikennepalveluselvitys
• Liikenteen kumppanuuspöydät
• Älykäs kylä -teema

• Infograafi elintarvikekuljetuksista ja niiden yhdistelystä muihin kuljetuksiin
• Webinaarit muun muassa

• hankinnoista
• matkailusta



Muun muassa: 
- Väestö

- Palveluverkko
- Verkkoyhteydet
- Maantieteelliset 

tekijät (esim. taajama-

aste, etäisyydet)

- Alueen toimijat 
(esim. julkisorg:t, 

yritykset, yhdistykset, 
koulutusorganisaatiot)



Kiitos! Tässä lisätiedon lähteitä

www.vtt.fi/maasdigiboksi

Twitter: @MaasDigiboksi

Facebook-keskusteluryhmä (hankenimellä)

YouTube (hankenimellä)

Ajankohtaiskirje kuukausittain 
(tilauslomake hankesivuilla)

Heli Siirilä, etunimi.sukunimi@univaasa.fi

Jenni Eckhardt, etunimi.sukunimi@vtt.fi

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


Mitä vielä luvassa MaasDigiboksi-hankkeessa

• Loppuwebinaarista videotallenne ja muut aineistonjulkaisut

• Casekorttikokoelma tammi-helmikuussa
• Nettijulkaisu, joka kokoaa yhteen hankkeen aikana tuotettuja aineistoja

• Mahdollisesti infograafi, casekortti, blogi

• Ajankohtaiskirjeet, twiittailut

• tiedonjakoa helmikuun 2021 loppuun asti kaikesta aiheeseen liittyvästä, 
mikä silmiimme ja korviimme kantautuu : )


