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Liikenteen tiimoilla on paljon käynnissä – suoraan tai 
välillisesti. Siksi maaseudun kuljetuksia kannattaa kehittää

 Liikenne liittyy palveluiden saatavuuteen, yritysten toimintaedellytyksiin, 
hiilettömään yhteiskuntaan,  asukkaiden sujuvaan arkeen ja elämänlaatuun, 
yhteisöllisyyteen

 Liikkuminen on keskimäärin kotitalouksien toiseksi suurin kuluerä

 Mitä liikenteen päästötavoitteet tarkoittavat maaseudulla? 

 Nytkin noin viidennes maaseudun asukkaista ilman ajokorttia

 Vaikuttaa harrastusmahdollisuuksiin sekä asuinpaikan valintaan

 Kuntien taloustilanne + sote-uudistus → heijastuminen palveluverkkoon ja lakisääteisin kuljetuksiin

 Maaseudun tulevaisuus ei ole autoton, mutta voisi olla enemmän kimppakyytejä, 
yhteiskäyttöä, palveluiden ostamista
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Keski-Pohjanmaan 
maaseutualueet

 Asukasluku: Maaseutukunnat noin 20 000 asukasta, 
koko maakunnassa noin 70 000 asukasta

 Maakuntakeskus Kokkolaan 30-100 minuutin ajomatkoja

 Ennusteiden mukaan varsinkin yli 70-vuotiaiden ajokortittomien määrä 
kasvaa lähitulevaisuudessa

 Juna pysähtyy Kannuksen keskustassa (ja Kokkolassa)

 VPL- ja SHL-matkat organisoidaan maakuntatasoisesti, ei kunnittain

 Erityispiirre: Kansanmusiikkikulttuuri, joka näkyy mm. 
harrastustarjonnassa

 Tulevaisuuden vaikuttimia

 Tuulivoimaa rakenteilla

 Turve- ja turkisteollisuudet olleet vahvoja – tulevaisuus? 

 Tulossa todennäköisesti litium-kaivos v. 2025 mennessä

 Kaustislainen viulunsoitto toivottavasti 12/2021 pääsee 
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon
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Harrastuksiin kulkemisen 

Keski-Pohjanmaan malli (HaKu) -hanke (2021)



29.9.2021

Taustaa

Liikenneköyhyys, hyvinvointi, monistettavuus/toimijat,

organisaatiorajojen ylitys





Harrastuksiin kulkemisen Keski-Pohjanmaan malli 

(HaKu) -hanke

Toimenpiteet:

Kuljetusten pelisäännöt

Tapahtumakuljetukset

Kimppakyydit

Kutsutaksi

Viestintä

Jonkun 

muun 

kuskivuoro

https://kulukuri.com/sites/default/files/2021-08/Harrastuskuljetusinfo_HaKu_2021.pdf


Toimenpiteet:

Kuljetusten pelisäännöt

https://kulukuri.com/sites/default/files/2021-08/Harrastuskuljetusinfo_HaKu_2021.pdf


Viestintää, case kansalaisopisto

http://www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi/

Opinto-oppaassa Verkkosivuilla

Kurssipaikkojen osoitteet lisätty kurssitietojen yhteyteen

• Uudet asukkaat ja naapurikuntien asukkaat innostuvat 

helpommin tulemaan mukaan

• (Paikka ei välttämättä löydy lainkaan paikan nimen 

perusteella googlettamalla tai Google Mapsista. Siksi 

osoitetieto voi olla ratkaiseva)

http://www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi/


Kyytiin 2

Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja 

julkisen sektorin yhteistyönä

29.9.2021

Tomas Luoma



Hankkeen idea

Kyytiin2 -hankkeen tavoitteena on saada aikaan muutos 

erityisesti pk-yritysten ja kuntien, mutta myös yksityishenkilöiden 

toimintatavoissa kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyen. 

Hankkeessa yhdistellään kuljetuksia hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseksi. Samalla pilotoidaan digitaalisia työkaluja, joiden 

avulla kuljetusten tarvitsijat ja tarjoajat löytävät toisensa 

paremmin, ja maaseudun asukkaiden liikkumismahdollisuudet 

paranevat.



Kulukuri.com - liikennepalvelut samassa paikassa



Vinkkejä ja tietoa

• Alpio (Julkisten kuljetuspalveluiden kehittämistä)

• Arctic Maas/KeLiPa (Lapin matkailuliikenne, digitaalisuus)

• Fit me! (Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem) -hanke Lapissa

• Kulukuri.com (Keskipohjalaiset liikennepalvelut yhdellä sivustolla)

• Kyytiin! (Keski-Pohjanmaan maaseutuliikenteen kehityshanke)

• Kyytiin2.fi (Keski-Pohjanmaan maaseutuliikenteen kehityshanke)

• MaasDigiboksi (tiedotushanke maaseudun liikenteestä)

• MoveIT -hanke (vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla) 

• Pohjois-Savon liikennepalveluselvitys (Liikennepalvelulain ja Kela-

matkojen uudistumisen vaikutukset)

• Kohti hiiletöntä liikennettä – analyysi tulonjakovaikutuksista. Empiirinen 
tarkastelu hiilidioksidimaksun vaikutuksista kotitalouksiin (2020)

https://www.sitra.fi/hankkeet/julkiset-ja-yksityiset-liikkumispalvelut-samalle-tarjottimelle/#mista-on-kyse
https://www.arcticmaas.fi/
https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/matkailuliikkumiseen-kehitetaan-uusia-palveluja-jotka-tuovat-kasvua
https://kulukuri.com/
https://kaustisenseutu.fi/site/assets/files/2670/kyytiin_monipalveluliikenteen_kehittaminen_kaustisen_seudulla_ja_kannuksessa_raportti.pdf
https://www.kyytiin2.fi/
https://projectsites.vtt.fi/sites/maasdigiboksi/
https://www.vasek.fi/aluekehitys/moveit-vahahiiliset-liikennepalvelut-vaasan-seudulla-2030
https://www.mansikkary.fi/files/file/LiikennepalvelutRaportti.pdf
https://www.aaltoei.fi/wp-content/uploads/2020/10/AEI_raportti.pdf


Kiitoksia kaikille!

YHTEYSTIETOJAMME

Projektipäällikkö TOMAS LUOMA, Kaustisen seutukunta
p. 040 142 4257, tomas.luoma(at)kaustisenseutukunta.fi

Kyläasiamies ESA ERKKILÄ, Keskipohjalaiset Kylät ry
p. 040 5162 240, esa.erkkila(at)kotinet.com

Projektipäällikkö HELI SIIRILÄ, Vaasan yliopiston InnoLab
p. 029 4498 557, heli.siirila (at)uwasa.fi 


