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Tässä julkaisussa esitellään MAMBA-hank-
keessa kehitettyjä ja toteutettuja innova-
tiivisia liikkuvuusratkaisuja. Jokainen niistä 
on erilainen, koska ne kaikki hyödyntävät 
alueen ainutlaatuisen paikallisen konteks-
tin tarjoamia mahdollisuuksia. Näin ollen 
jokaisella yksittäisellä toimella on oma 
menneisyytensä ja tarinansa, jotka ovat 
mukana tässä julkaisussa. Näitä kokemuk-
sia esitellään eri tavoin, ja ne kuvastavat 
niitä eri ihmisiä, jotka ovat työskennelleet 
paikan päällä edistääkseen maaseudun 
liikkuvuutta ja saavutettavuutta. Siinä 
mielessä tämä julkaisu vie lukijan tarkoi-
tuksellisesti matkalle, jonka aikana tu-
tustutaan erilaisiin MAMBA-ratkaisuihin, 

joissa paikalliset oppaat jakavat koke-
muksiaan, puhuvat erilaisista haasteista, 
tuovat mukaan yhteistyökumppaneitaan ja 
esittelevät löytämiään ratkaisuja. Haluam-
me osoittaa kiitollisuutemme kaikille, jotka 
ovat antaneet oman panoksensa tähän 
tärkeään julkaisuun. Toivomme, että heidän 
esimerkkinsä innostaa muita, jotka pyrki-
vät saavuttamaan vastaavat tavoitteet. 
Toisin sanoen jokaista, joka haluaa paran-
taa oman maaseutualueensa kuljetusrat-
kaisuja uusilla kumppanuuksilla, älykkäillä 
ajatuksilla ja omistautumalla hankkeille, 
joista kaikki Euroopan kauniilla maaseu-
duilla elävät voivat hyötyä.

Tervetuloa 

Lähde: Taneli-Lahtinen/Unsplash

Johdanto
MAMBA:n johtavana kumppanina olemme vaku-
uttuneita siitä, että yhteiskunnan vahvaan ja kes-
tävään yhteenkuuluvuuteen tarvitaan sosiaalista 
Eurooppaa, joka mahdollistaa oikeudenmukaisen 
osallistumisen kaikille, erityisesti heikommassa 
asemassa oleville! Peruspalveluiden tasa-arvoinen 
saavutettavuus on yksi sosiaalisista ja eettisistä 
periaatteista, jolle kaikki toimintamme nojaa. Liik-
kuvuus ja palveluiden saavutettavuus ovat luon-
nollisesti tämän tavoitteen kannalta merkittäviä 
tekijöitä, ja siksi ne ovatkin läpileikkaavia kysy-
myksiä kaikille Schleswig-Holsteinin Diakonian 
eri sosiaalityön kenttiä edustaville tiimeille. Juuri 
tästä syystä meille oli kunniatehtävä johtaa MAM-
BA-konsortiota tällä jännittävällä kolmen vuoden 
matkalla. 

Emme voi enää luottaa, että perinteiset 
liikennemuodot ratkaisisivat kaikki liikkuvuush-
aasteet, varsinkaan maaseudulla, jossa haasteina 
ovat poismuutto, väestön ikääntyminen ja muut 
väestölliset tekijät. Siksi meidän täytyykin keksiä 
luovia tapoja, joilla voidaan varmistaa tasa-arvoin-
en saavutettavuus. Esimerkiksi yhteiskäyttökon-
septien ja viestintäteknologioiden viimeaikaiset 
kehitysaskeleet voivat parantaa saavutettavuutta 
maaseutualueilla. Olemme myös nähneet lupaavia 
esimerkkitapauksia, joissa tietyt palvelut tuodaan 
ihmisten luo sen sijaan, että jokaisen pitäisi erik-
seen matkustaa kauppaan, pankkiin tai lääkärin 
vastaanotolle. MAMBA:n kaltaisilla hankkeilla on 
tässä kontekstissa tärkeä rooli, sillä ne uskaltau-
tuvat vieraalle maaperälle, tekevät innovatiivisia 
kokeiluja ja ottavat riskejä. Tämän ansiosta ni-
istä on ihmisille konkreettista, käytännönläheistä 
hyötyä, asuinpaikasta riippumatta. Nämä hank-
keet siis edistävät sosioekonomista osallisuutta, 
parempia mahdollisuuksia kaikille sekä tasapain-
oista kehitystä laajemmalla alueella.

MAMBA:n konkreettisia tuloksia ovat yli tusina 
pilottihanketta hyvinkin syrjäisillä maaseutualue-
illa kuudessa Itämeren alueen maassa. Osa hank-
keista kuuluu ihmiset palveluiden luo -luokkaan, 
kun taas osa noudattaa palvelut ihmisten luo 
-mallia. Tämän lisäksi on perustettu myös ns. liik-
kuvuuskeskuksia, niin digitaalisia kuin fyysisiäkin. 
Liikkuvuuskeskukset kokoavat ja integroivat ti-
etoa ja palveluita liittyen erilaisiin liikennemuotoi-
hin, ja niiden tavoitteena on helpottaa ihmisten 

liikkuvuutta ja hyödykkeiden saavutettavuutta. 
Kaikki MAMBA-alueet kamppailevat tyypillisten 
haasteiden kanssa, mutta niillä on myös omia 
mahdollisuuksiaan, kuten sitoutuneet yhteisöt ja 
tiiviit sosiaaliset verkostot. Siksi onkin tärkeää, 
että MAMBA:n kokemukset jaetaan myös muualle 
Eurooppaan alueille, jotka ovat motivoituneita ke-
hittämään omien maaseutuyhteisöidensä tilan-
netta.

Juuri se on tämän julkaisun tarkoitus: 16 eri 
maalaista MAMBA-kumppania on tehnyt moni-
kansallista yhteistyötä ja toteuttanut paikallist-
asolla parhaita mahdollisia ideoita yhteistyössä 
ja toisiltaan oppien, ja kaikesta tästä kertoo myös 
julkaisumme. Kun matka on nyt väliaikaisesti 
päättynyt, kumppanimme tarkastelevat hanketta 
kauempaa ja miettivät itsekriittisesti, mikä onnis-
tui, mitä olisi voinut parantaa ja mitä voidaan su-
ositella muille, jotka etsivät ratkaisuja vastaaviin 
haasteisiin. Näiden oppien jakaminen on käytän-
nön osoitus rajat ylittävästä yhteistyöstä. Näin 
kehitymme yhdessä osana alati kehittyvää EU:ta, 
edistämme alueellista yhteenkuuluvuutta ja siten 
parannamme ihmisten toimeentuloa paikallist-
asolla. 

 Tämä julkaisu on yksi MAMBA:n lippulaivaju-
lkaisuista Yhteisöllisten liikkuvuusratkaisuiden op-
paan, Poliittisten suositusten ja Innovatiivisten liik-
kuvuusesimerkkien tietokannan rinnalla.Yhdessä 
nämä julkaisut tarjoavat arvokkaan innoituksen 
lähteen ja käytännön neuvoja kaikille (kansalaisille, 
palveluntarjoajilla, viranomaisille, yrityksille jne.), 
jotka haluavat aikaansaada myönteisiä muutok-
sia omissa yhteisöissään. MAMBA ja jokainen, joka 
ottaa siitä mallia ja noudattaa sen neuvoja, on siis 
Schleswig-Holsteinin Diakonian rinnalla tukemassa 
Euroopan unionin heikommassa asemassa olevia 
alueita niiden yhteiskunnallisessa kehityksessä. 
Olen kiitollinen jokaiselle, joka jakaa tämän tavoit-
teen kanssani: käärikää hihat ja tarttukaa toimeen!

Heiko Naß, 
Schleswig-Holsteinin 
Diakonian osavaltion
 pastori
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1. Johdanto

Mikä on MAMBA?
MAMBA (Maximised Mobility and Accessibility 
of Services in Regions Affected by Demographic 
Change) on eurooppalainen Interreg-hanke, jonka 
tavoitteena on parantaa Itämeren alueen maa-
seutualueiden elämänlaatua innovatiivisten liik-
kuvuus- ja saavutettavuusratkaisujen avulla. 

Ensi silmäyksellä näiden alueiden tulevaisuus 
saattaa näyttää synkältä. Tietyt prosessit (esim. 
väestön ikääntyminen, poismuutto, taloudelliset 
ongelmat, julkisen talouden rasitteet jne.) vetä-
vät monia syrjäisiä alueita kaikkialla Euroopassa 
”kuihtumisen kierteeseen”, itseään toteuttavaan 
kehään (tai kierteeseen), jolla on negatiivinen 
vaikutus elämänlaatuun maaseutualueilla. Tar-
kemmin katsottuna alueilla on kuitenkin paljon 
piilopotentiaalia, joka vain odottaa, että sitä 
lähdetään kehittämään kohti ratkaisuja. Tähän 
kuuluvat vahvat sosiaaliset verkostot, luovuus, 
sitoutuminen, resurssit, yhteinen usko toisten 
auttamiseen sekä erilaiset infrastruktuurit, joi-
ta paikallisten yhteisöjen jäsenillä ja/tai julkisel-
la sektorilla on. MAMBA näyttää, miten pienet 
toimet voivat saada aikaan todellista, tehokasta 
muutosta ja torjua tätä (noidan)kehää.

Toivomme, että saamme uteliaisuutesi herää-
mään ja haluat oppia kanssamme lisää MAMBA:n 
ideoista ja onnistuneista paikallisista projekteis-
ta (mutta myös kohtaamistamme haasteista ja 
siitä, miten käsittelemme niitä) tästä julkaisusta, 
jolle olemme antaneet nimeksi ”Liikkuvuutta kai-
kille maaseudulla”.

Miten MAMBA tekee maaseu-
tualueista parempia asuinpaikkoja
MAMBA edistää kestäviä liikkuvuusratkaisuja 
Itämeren alueen maaseudulla ja ottaa käyttäjät 
mukaan prosessiin. Hankkeessa käytetään kahta 
päälähestymistapaa:

l	Ihmiset palveluiden luo: tämä tarkoittaa sitä, 
että helpotetaan ihmisten pääsyä tiettyihin pal-
veluihin (myymälät, pankit, kirjastot, lääkärit jne.).  
l	Palvelut ihmisten luo: tämä tarkoittaa sitä, että 
tiettyjen palveluiden tarjoajat tulevat ihmisten luo, 
tai ainakin lähistölle, kuten kylän keskukseen.

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena oli kysyä:
l	Miten voimme järjestää maaseudun liikkuvuu-
den ja hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa, jotta 
ne tavoittavat niitä tarvitsevat ihmiset?
l	Miten voimme kehittää maaseudun liikkuvuus-
palveluja, jotka ovat kaikkien asukkaiden kannalta 
mahdollisimman hyödyllisiä ja saavutettavissa?
l	Miten teknologiaa voitaisiin käyttää maaseudun 
liikkuvuuspalveluiden tukemiseen ja parantami-
seen?
l	Miten käyttäjiä voidaan jatkuvasti osallistaa, 
jotta pystymme kehittämään maaseudulle sellai-
sia liikkuvuuspalveluja, joilla on merkitystä käyttä-
jille ja jotka vastaavat heidän tarpeitaan?

MAMBA on tutkinut näitä kysymyksiä ja esit-
tänyt mahdollisia ratkaisuja kuudesta eri maasta 
tulevan 15 kumppanin konsortiossa. Yhdessä eri 
Itämeren alueen syrjäisten alueiden, kaupunkien 
ja kylien paikallisten sidosryhmien kanssa konsor-
tio kehitti yli tusinan verran liikkuvuusratkaisuja. 
Toisinaan toimissa kohdattiin haasteita – talou-Lähde: Anete Gluha, Mazsalaca municipality.

dellisia, sosioekonomisia, organisatorisia, poliitti-
sia tai oikeudellisia. Rohkeuden, kekseliäisyyden ja 
joustavuuden ansiosta suurin osa näistä haasteis-
ta on kuitenkin ratkaistu. MAMBA on esimerkiksi 
käynnistänyt Latvian kaikkien aikojen ensimmäi-
sen maaseudulla toimivan tilattavan kuljetuspal-
velun, mikä vaati paljon edelläkävijätyötä (s. 14). 
Hallig Hooge on Pohjanmerellä sijaitseva syrjäinen 
Saksalle kuuluva saari, jossa on vain noin sata asu-
kasta. Siellä paransimme sosiaalineuvonnan tar-
jontaa digitaalisin keinoin, vähensimme kuljetus-
tarpeita ja paransimme saaren elämänlaatua (s. 
43). Ylä-Sleesiassa Puolassa MAMBA on liittänyt 
syrjäiset kylät läheisiin kaupunkeihin uudella, ky-
syntään vastaavalla kuljetuspalvelulla (p. 19). Ete-
lä-Ruotsin maaseudulla olemme testanneet, mi-
ten maaseudun yhteiskäyttötilat voivat vähentää 
pitkiä työmatkoja ja edistää yhteisöllistä elämää. 
Hanke oli jopa ehdolla vuoden 2020 kuntainnovaa-
tiopalkinnon saajaksi (s. 33). Nämä ovat vain muu-
tamia esimerkkejä MAMBA:n aloitteista.

Tästä julkaisusta löydät lisää inspiraatiota 
näistä ja muista tapausesimerkeistä. Luvussa 2 
korostetaan haasteita ja mahdollisuuksia, joita 
maaseutualueiden innovatiivisille liikkuvuusrat-
kaisuille tulee vastaan. Luvussa 3 kuvataan ja se-
litetään eri tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa inno-
vatiivisten liikkuvuusratkaisujen toteuttamiseen. 
Näitä ovat taloudelliset, oikeudelliset ja inhimilliset 

näkökohdat. Julkaisun keskeinen osa on luku 4, jos-
sa esitellään Itämeren alueen eri maaseutualueilla 
toteutettuja MAMBA-hankkeita. Näistä lukuisista 
projekteista saatu ymmärrys on esitetty tiiviste-
tysti luvussa 5, ”Mitä opimme”.

Jos nämä innovatiiviset liikkuvuusratkaisut 
herättävät kiinnostuksesi ja kannustavat tarttu-
maan toimeen, tässä on joitakin muita julkaisuja, 
joita suosittelemme:

(1) Opas maaseudun yhteisöllisiin liikkuvuusrat-
kaisuihin. Tämä on MAMBA-hankkeen toinen lip-
pulaivatuotos, joka tarjoaa vaiheittaista ohjausta 
innovatiivisten liikkuvuusratkaisujen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Löydät sen MAMBA:n sivuilta: 
www.mambaproject.eu 
(2) MAMBA:n innovatiivisten liikkuvuusratkaisujen 
tietokanta, josta löytyy valtava määrä esimerkke-
jä Itämeren alueelta ja sen ulkopuolelta, hyviä käy-
täntöjä, inspiraation lähteitä ja toimijoiden yhte-
ystietoja: www.mambaproject.eu/database 
(3) Päätöksenteon ohjeasiakirja, joka tarjoaa lain-
säädännön ja poliittisten linjausten muutoksia lob-
baaville päätöksentekijöille useita keskustelunava-
uksia maaseutualueiden palveluiden liikkuvuuden 
ja saavutettavuuden parantamiseksi. Myös tämä 
julkaisu on saatavilla MAMBA:n verkkosivuilla: 
www.mambaproject.eu. 

Evaluating  
mobility services  

Establishing 
innovative mobility and 
accessibility solutions

Involving  
users to design new 

solutionsLähde: Janis Bikse.

http://www.mambaproject.eu
http://www.mambaproject.eu/database
http://www.mambaproject.eu
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2. Haasteet hyväksytty: 
 Maaseudun liikkuvuuden 
 parantamismahdollisuuksien  
 ymmärtäminen  

Haasteet
Maaseudulle tyypillisiä piirteitä ovat pitkät väli-
matkat ja harva asutus. Tämä tekee perinteisestä 
julkisesta liikenteestä ja sosiaalipalveluiden tarjoa-
misesta haastavaa ja kallista julkiselle sektorille. 
Samalla riittävät liikennevaihtoehdot ja sosiaali-
palvelut ovat keskeisiä syrjäisille alueille, seuraa-
vista syistä:
 
l Liikenteen saavutettavuus on tärkeä tekijä 
maaseudun ja syrjäisten alueiden kilpailukyvyn, 
kestävyyden ja houkuttelevuuden parantamises-
sa. Tämä saavutetaan varmistamalla avainpalve-
luiden, kuten työllisyyden, koulutuksen, terveyden-
huollon ja vapaa-ajan toimintojen, saatavuus sekä 
asukkaille että mahdollisille vierailijoille.
l Palveluiden saavutettavuus on yhtä tärkeää. 
Palveluiden heikko saavutettavuus on yksi teki-
jöistä, jotka johtavat useiden maaseutualueiden 
marginalisoitumiseen ja syrjäytymiseen. Tämä voi 
johtaa sekä taloudellisen toiminnan ja potentiaalin 
laskuun että matalaan sosioekonomisen suorituk-
sen tasoon.

Maaseutualueiden liikkuvuuden ja palveluiden 
saavutettavuuden parantaminen on keskeinen 
vastaus näiden maaseutualueiden haasteisiin. Ne 
ovat kumpikin tärkeitä, sillä ne katkaisevat monien 
maaseutuyhteisöjen kohtaaman ”kuihtumisen 
kierteen” (ks .Kuva ).

Maaseutualueiden kuihtumisen kierre alkaa, 
kun niiden väestö – erityisesti työssä käyvät veron-
maksajat – alittaa tietyn kriittisen määrän. Koska 
maaseutualueiden väestöntiheys on jo valmiik-
si matala, poismuutto tai väestön ikääntyminen 
johtavat palveluiden ja infrastruktuurin kannalta 

kriittisen massan puutteeseen. Näissä tilanteissa 
palveluiden tuottamisesta syntyvät julkisen sek-
torin henkilöä kohden lasketut kustannukset kas-
vavat, mikä vaikeuttaa palveluiden säilyttämistä 
tai parantamista. Näin ollen alueiden on vaikea 
houkutella ja säilyttää yrityksiä, jotka sen sijaan 
siirtyvät taloudellisesti kannattavammille alueille, 
joilla on suurempi määrä potentiaalisia asiakkaita 
ja työntekijöitä. Tämä vähentää alueen työpaik-
koja, mikä väistämättä pakottaa asukkaat muut-

Lähde: Janis Bikse.
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Kuva 1: Kuihtuvien maaseutualueiden kehä. 
Lähde: OECD, 2010

tamaan työpaikkojen ja koulutusmahdollisuuksien 
perässä.

Kuihtumisen kierre kiihtyy, ja julkisella sektorilla 
on jatkuvasti pienemmät resurssit tarjota riittä-
vää liikkuvuuden ja sosiaalipalveluiden saavutet-
tavuutta. Monien maaseutualueiden osalta tämä 
tarkoittaa sitä, että viranomaisten on ”höylättä-
vä” julkista liikennettä ja sosiaalipalveluita – jois-
sain tapauksissa lopetettava ne kokonaan. Tilanne 
voi edelleen huonontua, kun väestön vähentymi-
nen ja ikääntyminen vähentää julkisen liikenteen 
käyttäjiä, kun taas samanaikaisesti yhä useam-
mat tarvitsevat erityisiä kuljetuspalveluita kuten 
sairaalakuljetuksia ja puolijoukkoliikennepalvelui-
ta. Näillä alueilla asuvilla ei ole muuta vaihtoehtoa 
kuin hankkia oma auto (jos he siihen fyysisesti ja 
taloudellisesti pystyvät) säilyttääkseen elämän-
tapansa ja osallistuakseen täysimääräisesti yh-

teiskunnan toimintaan. Viime kädessä, kun kaikki 
nämä tekijät yhdessä otetaan huomioon, maaseu-
dun asukkaiden elämänlaatu heikkenee voimak-
kaasti.

Mahdollisuudet:
Kuihtumisen kierre saataisiin ehkä katkaistua, jos 
siitä kärsivien alueiden liikkuvuuden ja sosiaalipal-
veluiden saavutettavuuden parantamiseen löyde-
tään innovatiivisia keinoja. Kuihtuvat maaseudut 
tarvitsevat innovatiivisia liikkuvuusratkaisuja, jois-
sa otetaan huomioon talouden ja väestön raken-
teelliset muutokset. Päätavoitteena on parantaa 
saavutettavuutta ja palvella alueiden jäljellä ole-
vien asukkaiden liikkuvuustarpeita ja siten paran-
taa heidän elämänlaatuaan. Lyhyellä aikavälillä 
tämä parantaa alueen elinkelpoisuutta ja vähen-
tää sosiaalista eristystä; pitkällä aikavälillä se 
voisi auttaa katkaisemaan kuihtumisen kierteen 
houkuttelemalla alueelle enemmän asukkaita ja 
yrityksiä ja viime kädessä parantamalla alueen ta-
loudellista elinvoimaisuutta.

Maaseutualueiden tarpeet ja resurssit ovat 
erilaisia kuin kaupunkialueiden. Tämän vuoksi kau-
punkialueilla tai kaupunkien lähiseuduilla onnistu-
neita ratkaisuja ei voida vain siirtää maaseudulle. 
Mutta onko maaseudun liikkuvuuden ja palvelui-
den paremman saatavuuden oltava jatkuvaa tais-
telua? Mielestämme ei – maaseutu voi itse asiassa 
olla varsin hedelmällinen pohja, jolla julkinen sekto-
ri ja ruohonjuuritason toimijat voivat onnistuneesti 
kehittää yhteistyömalleja ja ottaa liikkuvuusrat-
kaisuja käyttöön. Yksityisten tai vapaaehtoisten 
toimijoiden ja julkisen sektorin välinen yhteistyö 
johtaa innovointiin, parempaan sosiaaliseen yh-
teenkuuluvuuteen ja ratkaisujen omistajuuteen. 
Jotta näiden etujen hedelmistä voitaisiin nauttia, 
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on kuitenkin tarpeen ajatella luovasti sekä hylätä 
vakiintuneet mallit ja tavanomaiset käytännöt, 
roolit ja vastuut, jotka usein muodostavat muurin 
julkisen sektorin ja ruohonjuuritason välille. Muuri 
on joko purettava tai on löydettävä tapoja, joilla 
osapuolien välille voidaan avata ikkunoita. Tämä 
onnistuu, kun löydetään tehokkaita tapoja hyö-
dyntää eri toimijoiden olemassa olevia resursseja, 
jotta ne pääsisivät yhdessä yhteiseen tavoittee-
seensa. Tämä edellyttää julkisen sektorin haluk-
kuutta tasa-arvoiseen kumppanuuteen ja rooliin 
yhteistyölle perustuvien liikkuvuusratkaisujen fasi-
litaattorina. 

Maaseutualueilla voidaan hyödyntää tehok-
kaasti olemassa olevia sosiaalisia verkostoja, 
resursseja ja julkisen liikenteen infrastruktuuria 
pienellä kustannuksella ja tavalla, joka voi olla 
merkittävä paikallisille asukkaille. Harvemmas-
ta asutuksesta huolimatta maaseutualueilla on 
yleensä tiiviimpiä sosiaalisia verkostoja ja enem-
män luottamusta naapureiden kesken. Omalla 
tavallaan tämä on hyödyntämätöntä sosiaalista 
pääomaa, joka vain odottaa, että se otetaan yh-

teistyölle perustuvien liikkuvuusratkaisujen käyt-
töön. Hankkeet, jotka on kehitetty tässä hengessä 
ja jotka ovat osoittautuneet maaseudun asukkai-
den tarpeisiin sopiviksi, keskittyvät erityisesti ”vii-
meisen kilometrin” ratkaisuihin ja räätälöityihin 
kuljetuksiin, mukaan lukien joustavat ja tilattavat 
palvelut, yhteiskäyttöautot, kimppakyydit ja säh-
köavusteiset polkupyörät.

MAMBA-ratkaisut
MAMBA-kumppanit hyväksyivät nämä haasteet 
ja yrittivät katkaista kuihtumisen kierteen kehit-
tämällä ja toteuttamalla innovatiivisia liikkuvuus-
ratkaisuja yhteistyössä. 36 kuukauden mittaisessa 
hankkeessa oli riittävästi aikaa uusien liikkuvuus-
ratkaisujen kehittämiseen, neuvottelemiseen, to-
teuttamiseen ja testaamiseen sekä niiden tehok-
kuuden ja kestävyyden arvioimiseen. Aikaikkuna 
tarjosi mahdollisuuden seurata tiiviisti muutoksia 
asukkaiden tavassa liikkua MAMBA-hankkeen alu-
eilla. Pystyimme samalla ottamaan huomioon so-
siaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät.

Lähde: Johanna Feuk Westhoff, MAMBA project. 

Tässä asiakirjassa kuvataan MAMBA-hank-
keen yhteydessä kehitettyjä ja toteutettuja toi-
menpiteitä. Osa niistä keskittyi ihmiset palve-
luiden luo -ratkaisuihin parantamalla useiden 
palveluiden saavutettavuutta; toisten tavoitteena 
oli löytää uusia tapoja, joilla palvelut voisivat tulla 
ihmisten luo; ja yksi pyrki vähentämään matkan-
teon tarvetta tarjoamalla jaetun työtilan etätyötä 
varten. Muissa osahankkeissa MAMBA-kumppanit 
kehittivät myös niin kutsuttuja liikkuvuuskeskuk-
sia, joiden tavoitteena oli yhdistää tietoja eri lii-
kennemuodoista yhteen ”tietokeskukseen” – olipa 
keskus sitten fyysinen tai digitaalinen. 

MAMBA-ratkaisuilla pyritään aina hyödyntä-
mään paikallisia mahdollisuuksia ja resursseja. Ne 
hyödyntävät paikallista yhteisöä, kuten esimer-
kiksi Trelleborgissa (s. 31) ja Vejlessa (s. 61). Toinen 
esimerkki on Plön, jossa lisäpalvelut laajensivat jo 
olemassa olevaa julkista liikennejärjestelmää (s. 
29). Kaiken kaikkiaan MAMBA-ratkaisuista saatu 
kokemus on se, että maaseutualueet pystyvät tar-
joamaan parempia liikkuvuusratkaisuja paikallis-
väestölle, kun julkinen sektori ja ruohonjuuritason 
toimijat tekevät yhteistyötä. Lue luvusta 4 lisää 
siitä, miten tämä saavutettiin.

MAMBA rural mobility and accessibility solutions. 
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Tässä luvussa käydään läpi kolme ratkaisevaa nä-
kökohtaa, jotka on otettava huomioon hyvin var-
haisessa vaiheessa, kun paikallisen liikkuvuuden 
ratkaisuja lähdetään kehittämään. Tähän liittyy 
sekä tärkeiden mahdollisuuksien että mahdollis-
ten esteiden huomioiminen. 

l	Ensimmäinen näkökohta ovat sisäiset resurssit. 
Näitä ovat ihmiset, osaaminen, kokemus ja taidot, 
päätöksentekorakenteet, olemassa olevat kontak-
tit, raha (tietenkin) ja muut resurssit. 
l	Toinen näkökohta on selkeä käsitys alueen kes-
keisistä tekijöistä. Onko seutu esimerkiksi kumpui-
levaa vai tasaista? Mikä on väestön keski-ikä? Mikä 
on työttömyysaste? Ovatko ihmiset tyypillisesti 
avoimia kokeilemaan uusia asioita? Onko aluehal-
linto vakaa? Milloin ovat seuraavat vaalit? Nämä ja 
monet muut tekijät ovat merkittäviä.
l	Erittäin tärkeä kolmas näkökohta on juridinen 
tilanne. Idean on nimittäin sovittava voimassa 
oleviin kuljetuslupia, vastuusääntöjä, tietosuojaa, 
verosäännöksiä jne. koskeviin lakeihin. On erittäin 
tärkeää pitää nämä näkökohdat alusta lähtien 
mielessä.

3.1. Hyödynnä nykyisiä resurssejasi
Resurssit voivat olla ihmisiä, mutta myös taloudel-
lisen tuen muotoja tai jo olemassa olevia rakentei-
ta paikallisessa yhteisössä.

(Potentiaalisten) yhteistyökumppanien 
verkosto
Kuka voisi auttaa innovatiivisten liikkuvuusratkai-
sujen kanssa?
Uudet liikkuvuusratkaisut eivät voi koskaan olla 
vain yhden organisaation vastuulla. Ne riippuvat 
aina monista yhteistyökumppaneista. Tällaisen 
strategisen allianssin tyypillisiä kumppaneita ovat 
julkiset liikenteenharjoittajat, paikallisviranomai-
set ja luonnollisesti käyttäjät. Myös kouluilla, yli-
opistoilla, pankeilla, säätiöillä, kansalaisryhmillä, 
kauppakamarilla ja jopa uskonnollisilla organisaa-
tioilla voi olla tärkeä rooli.1 Ajattele luovasti, kun 
mietit ketkä voisivat auttaa, ja ota heidät mukaan 
jo varhaisessa vaiheessa.

Johdon rakenteet
Miten tehokkaasti organisaatiosi tekee päätöksiä?
Polkuun kohti onnistunutta liikkuvuusratkaisua 
sisältyy useita päätöksiä – jotkut niistä pieniä, 
toiset kauaskantoisempia. On tärkeää, että täs-
sä prosessissa on käytössä tehokas hallintora-
kenne. Keskeiset kysymykset tässä yhteydessä 
ovat seuraavat: Mitä päätöksiä kukakin voi tehdä? 
Edellyttävätkö tietyt päätökset kaikkien jäsenten 
yleiskokousta (mikä tapahtuu vain kerran vuodes-
sa)? Onko sinulla tarvittavat tietotekniset laitteet 
ja taidot, joiden avulla pystyt kommunikoimaan 
tehokkaasti suurelle ihmisjoukolle, seuraamaan 
taloutta, suunnittelemaan esitteitä, antamaan 
ja valvomaan tehtäviä ja niin edelleen? Vaikka liik-
kuvuusratkaisultasi ei edellytetä tai sen tarkoituk-
sena ei ole saada voittoa, sitä tulisi voida kohdella 
liiketoimintana.

Teknologiset ja digitaaliset ratkaisut 
Mitkä ovat teknologisten ja digitaalisten ratkaisu-
jen edellytykset?
Kun mietitään teknologisia tai digitaalisia ratkai-
suja (esim. joustavasti reititettävän tilattavan kul-
jetuspalvelun varaamista), on tärkeää tarkistaa 
tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin saata-
vuus ja laatu. Matkapuhelinverkot voivat olla myös 
epäluotettavia, eikä jokaisella välttämättä ole 
tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta riittävällä 
datapaketilla. Näitä asioita ei saa pitää itsestään-
selvyytenä.

On myös tärkeää ottaa huomioon, kuinka ha-
lukkaasti ja itsevarmasti ihmiset yleensä käyttä-
vät digitaalisia työkaluja. Tämä on usein haaste 
maaseudulla, koska ikääntyneet ihmiset eivät 
yleensä tunne digitaalisia ratkaisuja yhtä hyvin. 
Tämä kävi ilmi, kun Pohjois-Karjalan digitaalinen 
alusta otettiin käyttöön (s. 11). Voi kestää pitkään, 
ennen kuin ihmiset alkavat luottaa ”hienoihin” tek-
nisiin ratkaisuihin ja käyttää niitä. 

Väestöryhmien pois jäämistä olisi vältettävä 
mahdollisimman pitkälle. Vaikka digitaaliset rat-
kaisut olisivat keskeinen osa hanketta, kannattaa 
silti miettiä sopivia tukimuotoja, kuten (vapaaeh-
toinen) puhelinpalvelu, jolla autetaan vanhuksia ja 
vammaisia hyödyntämään liikkuvuuspalveluja.

3. Ota paikallinen konteksti   
 huomioon!

Rahoitus 
Miten julkinen liikenne rahoitetaan alueellasi ja 
kuka voisi osarahoittaa innovatiivisia liikkuvuus-
ratkaisuja?  
Rahalla on väistämättä merkitystä, ja se pätee 
myös innovatiivisiin liikkuvuusratkaisuihin. Varmis-
ta, että kiinnität huomiota näihin kolmeen näkö-
kohtaan: liikkuvuusratkaisujen perustamisen ja 
pyörittämisen juoksevat kustannukset järjestäjille, 
mahdolliset rahoituslähteet sekä hinta käyttäjille, 
ottaen huomioon mahdolliset alennukset. 

Innovatiivisen liikkuvuusratkaisun kustannus-
ten arvioinnissa olisi otettava huomioon useita 
tekijöitä. Mieti kiinteitä kustannuksia (esim. niitä, 
jotka pysyvät samana joka kuukausi), muuttuvia 
kustannuksia (kertaluonteisia kustannuksia) sekä 
kuljettajien, hallintohenkilöstön, huoltohenkilöstön 
tai muun henkilöstön erityiskustannuksia.2 Muista 
myös vakuutusmaksut, viestintämateriaalit ja niin 
edelleen.

Uusien liikkuvuusratkaisujen rahoituslähteet 
voivat olla julkisia ja/tai yksityisiä. Kaikilla alueilla, 
joilla MAMBA-ratkaisuja on toteutettu, julkiselle lii-
kenteelle on osoitettu rahoitusta kansallisesta tai 
alueellisesta budjetista. Jotkin hyväntekeväisyys-
järjestöt ovat myös toisinaan valmiita antamaan 
taloudellista tukea tai luontoissuorituksia, yleensä 
hankkeen alkuvaiheessa. Voit myös harkita spon-
sorointijärjestelyjä paikallisten yritysten kanssa.

Liikkuvuuspalvelun hinnoittelupolitiikkaa suun-
niteltaessa on otettava huomioon paitsi suun-
niteltujen käyttäjien kokonaismäärä, myös eri 
kohderyhmien maksukyky. Haluat ehkä myöntää 
alennuksia ryhmille, joilla on erityistarpeita, kuten 
vammaisille, vanhuksille, opiskelijoille ja vähätuloi-
sille perheille tai yksityishenkilöille. Asiakasuskol-
lisuuden lisäämiseksi voit myös harkita kuukausi- 
tai vuosilippujen alennettuja hintoja.3

Yhdistely muiden palveluntarjoajien 
kanssa 
Mitkä palvelut ovat jo olemassa alueellasi ja miten 
ne kytkeytyvät toisiinsa (tai eivät)?  
Maaseudulla on usein paikkoja, kuten kahviloita, 
pieniä lähikauppoja tai jopa bensa-asemia, joissa 
tarjotaan tiettyjä palveluja ihmisille. Näitä voi-
daan käyttää uusien ratkaisujen "kiinnekohtina”. 
Jos esimerkiksi suunnittelet uuden, vapaaehtoi-
suuteen perustuvan bussipalvelun perustamista, 
matkustajat voisivat odottaa lähikaupassa, kun-
nes bussi saapuu. Tämä ratkaisu voisi myös hou-
kutella kauppaan uusia asiakkaita. Kun palveluita 

niputetaan, niiden kautta voidaan ylläpitää sosi-
aalisia suhteita. Tällöin molemmat palvelut (liiken-
ne ja ostokset tässä esimerkissä) yhdessä luovat 
positiivisen käyttäjäkokemuksen. On älykästä 
käyttää hyväksi tällaisia olemassa olevia palvelu-
rakenteita, sillä uusia rakenteita on paljon vaike-
ampaa perustaa tyhjästä2.

3.2. Nojaa olemassa oleviin raken-
teisiin
Innovatiivisen maaseudun liikkuvuusratkaisun 
toteuttamisen kannalta on tärkeää ymmärtää 
alueen keskeiset tekijät. Näin voidaan tunnistaa 
mahdolliset esteet ja vauhdittavat tekijät sekä ar-
vioida käyttäjien tarpeita.  

Väestörakenne ja väestötiheys  
Keitä alueella asuu?
Väestörakenne ja -tiheys heijastuvat liikkumistot-
tumusten tarkoitukseen, säännöllisyyteen ja ajoi-
tukseen. Myös ikärakenne vaikuttaa siihen, miksi, 
milloin ja miten ihmiset haluavat päästä paikasta 
A paikkaan B. Esimerkiksi nuoremmille liikkumisen 
tarkoitus on usein töihin pääseminen. Kun väes-
tö ikääntyy, sosiaali- ja terveydenhuollon kysyntä 
kasvaa. Liikkuvuuden kysyntä näin ollen muuttuu 
reittien ja ajankohdan osalta. Mitä vähemmän 
alueella asuvia on, sitä vaikeampaa on ylläpitää 
säännöllistä ja tiheää julkisen liikenteen järjestel-
mää. Maaseudulla, jossa on paljon iäkästä väes-
töä, harvemmat lähtevät töihin päivän aikana, 
joten liikenteen kokonaiskysyntä on alhaisempi2.. 

Jos haluat lisätietoa Itämeren alueen MAM-
BA-alueiden väestörakenteen keskeisistä ominai-
suuksista, löydät analyysejä (alueellisia profiileja, 
karttoja) MAMBA-projektin verkkosivuilta: www.
mambaproject.eu/products.

Yhteiskuntaryhmiin liittyvät tekijät
Miten yhteiskuntaryhmien dynamiikka voi edistää 
tai jarruttaa innovatiivisia liikkuvuusratkaisuja?
Yksittäisten tekijöiden valossa on havaittavissa, 
että innovatiiviset liikkuvuusratkaisut voivat olla 
haaste ihmisten yksilöllisille piirteille, kun otetaan 
huomioon ikä, sukupuoli, asenne, koulutustaso, 
elämäntapa ja sosioekonominen asema. On hyvä 
pitää tämä mielessä, jotta voidaan arvioida, mitä 
vaikutuksia näillä tekijöillä voi olla matkakäyttäy-
tymiseen sekä uusien liikkuvuusratkaisujen hyväk-
symiseen ja käyttöönottoon1.. Hyvä esimerkki on 
Bielsko-Białan ei-kaupallinen kimppakyyti. En-

http://www.mambaproject.eu/products
http://www.mambaproject.eu/products
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simmäistä käyttöönottovaihetta varten valittiin 
kohderyhmäksi opiskelijat. Opiskelijoiden tavoit-
taminen vaikutti helpoimmalta, koska heidän 
vertaisryhmässään oli tiettyjä tyypillisiä ominai-
suuksia, kuten vain vähän omistusautoja ja digi-
taalisten ratkaisujen tunteminen (s.25).  

Poliittinen ilmapiiri
Millainen on paikallinen poliittinen ilmapiiri? Ovat-
ko poliitikot avoimia uusille ideoille?
Poliittinen ja hallinnollinen ympäristö voi myös 
vaikuttaa innovatiivisen liikkuvuusratkaisun mah-
dolliseen toteuttamiseen. Jos hallinnon eri tasot 
ja päätöksenteon alueet (esim. terveys ja liikenne) 
toimivat hyvin yhdessä, tämä on myönteinen edel-
lytys. Jos näin ei ole, uusi liikkuvuusratkaisu voisi 
olla hyvä lähtökohta eri osastojen välisen vuoro-
vaikutuksen parantamiseen1.. Näin oli esimerkiksi 
Trelleborgissa, jossa MAMBA auttoi luomaan liik-
kuvuuskeskustelualustan (s.33), joka kokoaa yh-
teen eri hallinnon tasot ja politiikan osa-alueet, 
jotta voidaan löytää innovatiivisia liikkuvuusrat-
kaisuja maaseutualueille.  

Paikallisen talouden rakenne 
Miten voisit hyödyntää paikallisen talouden raken-
netta? 
Paikallisen talouden rakenne voi edistää innova-
tiivisten liikkuvuusratkaisujen toteuttamista eri 
tavoin. Maaseudulla on yleensä kausittaista työ-
voiman vaihtelua, sillä maa- ja metsätalous sekä 
rakennusala muodostavat edelleen suuren osan 
koko taloudesta. Toinen tärkeä tulonlähde maa-
seutualueilla voi olla matkailu. Liikkuvuuden kysyn-
tä on tällöin suurempi ja jäsentyy kausivaihtelun 
mukaan. Kauden ulkopuolella saattaa esimerkiksi 
käytettävissä olla resursseja, jotka ovat tarpeet-
tomia kyseisenä vuodenaikana2. Mieti voitko käyt-
tää resursseja, jotka eivät sillä hetkellä ole käytös-
sä, mutta jotka voisivat auttaa luomaan uuden 
liikkuvuusratkaisun paikallisille ihmisille.  

Liikkuvuuden infrastruktuuri
Mitä liikkuvuuspalveluja voit käyttää pohjana?  
On tärkeää analysoida, miten ihmiset tällä het-
kellä liikkuvat. Vaikka alueet ovatkin maaseudulla, 
joitain julkisen liikenteen muotoja todennäköisesti 
kuitenkin on. Paikallinen liikenne voi olla hyvin riip-
puvaista henkilöautoista, eivätkä ihmiset käytä 
julkista liikennettä lainkaan. Yksi Trelleborgin inno-
vatiivisen liikkuvuuden ratkaisu pyrki muuttamaan 

tätä tarjoamalla viikonloppuisin vapaa-ajan lin-
ja-autopalveluita iäkkäille ihmisille ja siten tutus-
tuttamalla näitä julkiseen liikenteeseen yleisem-
minkin (s.38). Jo olemassa oleva julkinen liikenne 
voi myös olla lähtökohta uusille innovatiivisille liik-
kuvuusratkaisuille.  

Tilamallit  
Onko olemassa jonkinlainen keskusta, vai asuvat-
ko ihmiset kaukana toisistaan?  
Asutusrakenne voi olla ratkaiseva tekijä tietynlais-
ten innovatiivisten liikkuvuusratkaisujen kannalta. 
Tämä liittyy läheisesti tietynlaiseen väestötihey-
teen. Jos suuri määrä ihmisiä kerääntyy yhteen 
pisteeseen, on liikkuvuusratkaisuja helpompi ra-
hoittaa kuin alueilla, joilla asutus on hajallaan suu-
rella alueella ja pitkien välimatkojen päässä2.. 
Jonkinlaista keskusta voidaan käyttää sekä pal-
veluiden niputtamiseen että tapaamispisteenä. 
Tästä hyvä esimerkki on Trelleborgissa (p.32) kehi-
tetty yhteiskäyttötila.

Maantieteelliset olosuhteet
Mitkä ovat alueen tyypilliset maanmuoto- ja sää-
olosuhteet?
Alueen tyypilliset sääolosuhteet voivat vaikuttaa 
sopivien liikennevälineiden valintaan. Voimakkaat 
lumisateet tai tietyn vuodenajan voimakkaat sa-
teet voivat heikentää tiettyjen liikennemuotojen 
houkuttelevuutta. Pinnanmuoto-olosuhteet, ku-
ten mäkinen maasto tai teiden laatu, voivat myös 
yksinkertaistaa tai estää uusien liikkuvuusratkai-
sujen käyttöönottoa. Nämä olosuhteet on otetta-
va huomioon suunnittelun aikana, erityisesti silloin, 
kun harkitaan, minkä tyyppisiä ajoneuvoja hanki-
taan – varsinkin jos tarvitaan uusia ajoneuvoja.

3.3. Ota lainsäädäntö huomioon!
Uutta liikkuvuuspalvelua perustettaessa on tär-
keää tietää voimassa olevasta liikenne-, vakuutus- 
ja rahoituslainsäädännöstä. Joitakin innovatiivisia 
ja yhteistyössä toteutettavia liikkuvuusratkaisuja 
koskevia lakeja sovelletaan Euroopan laajuisesti, 
toiset taas ovat kansallisia. Climate Protection, 
Energy and Mobility -instituutin (IKEM) ja MAM-
BA:an osallistuvien maiden oikeudellisten asian-
tuntijoiden tekemä vertailuanalyysi osoittaa, että 
näkymät ovat hyviä innovatiivisten liikkuvuusrat-
kaisujen perustamiseksi vakaalle juridiselle perus-
talle.3

Matkustajaliikennettä koskeva laki 
Matkustajaliikennettä koskevat lait vaihtelevat 
maittain. Niillä varmistetaan yleinen turvallisuus 
ja järjestys kaikissa julkista liikennettä koskevissa 
asioissa. Useimmissa Euroopan maissa matkus-
tajaliikennettä koskevissa laeissa vaaditaan, että 
liikenteenharjoittajat saavat toimivaltaisen viran-
omaisen hyväksynnän ennen kuin alkavat tarjota 
kuljetuspalveluita yleisillä tiealueilla, varsinkin sil-
loin, kun palvelu on kaupallista.4 Pidä nämä vaati-
mukset mielessä.

Moottoriajoneuvojen kuljettajia koskevat 
henkilökohtaiset oikeudelliset 
vaatimukset
Kuka tahansa, joka kuljettaa muita ihmisiä – palkal-
lisena kuljettajana tai vapaaehtoisena – tarvitsee 
tietynlaisia lupia. Ajokorttityyppi on tärkeä, sillä se 
määrittää ajoneuvon painon ja pituuden sekä sil-
lä kuljetettavien henkilöiden määrän. Useimmissa 
maissa, joissa MAMBA-ratkaisuja on otettu käyt-
töön, kuljettajat tarvitsevat minibussin kuljetta-
miseen oikeuttavan D-luokan ajokortin. B-luokan 
ajokortilla voidaan kuitenkin kuljettaa enintään 
yhdeksän henkilöä (mukaan lukien kuljettaja) alle 
3,5 tonnia painavissa ajoneuvoissa. Useimmissa 
Euroopan maissa viranomaisten on hyväksyttävä 
kuljettajien ammattipätevyys ennen kuin nämä 
voivat saada luvan lisämatkustajien kuljettami-
seen. Suomessa kuljettajien tarvitsee kuitenkin 
esimerkiksi läpäistä vain ylimääräinen terveystar-
kastus, jonka jälkeen heidät katsotaan päteviksi 
kaupalliseen matkustajaliikenteeseen, kun taas 
Ruotsissa kuljettajien on oltava yli 21-vuotiaita. 

Rahoituslaki
Ratkaisut voivat olla sekä yksityisesti että julki-
sesti rahoitettuja. Viimeksi mainittua säännellään 
julkista taloutta koskevalla lailla, joka on erilainen 
kussakin maassa. Tässä yhteydessä on suuri etu, 
jos ehdotettu ratkaisu voidaan lukea julkiseksi lii-
kenteeksi, koska se helpottaa julkisten rahoitus-
vaihtoehtojen saatavuutta. Joissakin sääntely-
kehyksissä erotetaan toisistaan linjapohjaiset ja 
satunnaiset kuljetukset. Joissain maissa tarjous-
kilpailuissa voittajaksi valitaan yleensä ne liiken-
nevaihtoehdot, jotka kuuluvat julkisen rahoituk-
sen piiriin. Joissain taas kuljetuspalveluntarjoajille 
maksetaan korvauksia tappioista, koska julkisia 
kuljetuksia pidetään yhteiskunnallisena velvoittee-
na. Myös käyttäjäryhmän tyypillä on merkitystä. 

Esimerkiksi julkista liikennettä voidaan tukea, tai 
se voi olla ilmaista vammaisille tai koululaisille. 
Useimmiten hallitus korvaa nämä kustannukset 
palveluntarjoajille. Useimmissa maissa julkisen lii-
kenteen harjoittaminen oikeuttaa verovähennyk-
siin. 3

Vakuutuslaki 
Ratkaisuissa on oltava vakuutusturva. Lainsää-
däntö on tältä osin erilainen jokaisessa Itäme-
ren alueen maassa. Useimmissa maissa, kuten 
Suomessa, Latviassa, Puolassa ja Ruotsissa, 
ajoneuvon omistaja vastaa kaikista vaadituista 
vakuutuksista. Saksassa ajoneuvon omistajan ei 
kuitenkaan tarvitse ottaa ajoneuvovastuuvakuu-
tusta, vaan vakuutuksesta vastaa se taho, joka 
käyttää ja ylläpitää ajoneuvoa. Tämä taho ei vält-
tämättä ole ajoneuvon omistaja. Jos on tarkoitus 
kuljettaa myös tavaraa, lisävakuutus voi olla hyvä 
ajatus.3

Hankintalaki 
Hankintalainsäädäntöä sovelletaan EU:n laajuises-
ti, mutta jokaisella valtiolla on edelleen oma eriy-
tetty lainsäädäntönsä, joka laajentaa EU:n lainsää-
däntöä. Hankintalainsäädännön päätavoitteena 
on taata turvallinen, tehokas ja laadukas matkus-
tajaliikenne säännellyllä kilpailulla. Se, sovelletaan-
ko viranomaisten järjestämää tarjouskilpailua inno-
vatiivisiin liikkuvuusratkaisuihin, riippuu myös siitä, 
mikä on niiden oikeudellinen asema julkisen liiken-
teen palvelun tarjoajana (ks. edellä). Tässä ana-
lyysimme tulokset ovat vaihtelevia. Tilattavat kul-
jetuspalvelut täyttävät julkisen liikenteen kriteerit, 
mutta esimerkiksi yhteiskäyttöautot eivät.3

Tietosuojalaki  
Kaikki tietosuojaa koskevat lait liittyvät EU:n yleiseen 
tietosuoja-asetukseen (GDPR). Tässä asetuksessa 
säädetään, että henkilötietojen käsittely on laillista, 
jos rekisteröity on antanut suostumuksensa käsitte-
lyyn tai jos se on tarpeen yleistä etua koskevan teh-
tävän suorittamiseksi. Muita tietosuoja-asetuksen 
keskeisiä periaatteita ovat tarkoitusrajoitukset ja 
tietojen minimointi. Tietosuojalailla on tärkeä rooli 
innovatiivisten liikkuvuusratkaisujen luomisessa. On 
tärkeää räätälöidä varaus- tai rekisteröintijärjestel-
mät siten, että varmistetaan, että kaikki käyttäjät 
antavat aktiivisesti suostumuksensa tietojensa kä-
sittelyyn.3
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MAMBA-hankkeessa toteutettiin useita innovatii-
visia liikkuvuusratkaisuja yhdeksällä eri maaseu-
tualueella eri puolilla Itämeren aluetta. Kaikkien 
tavoitteena oli parantaa yleistä liikkuvuutta ja 
palveluiden saatavuutta. Tässä luvussa tarkas-
tellaan uudelleen näitä tarinoita yksi kerrallaan 
omissa alaluvuissaan. Jokainen niistä heijastaa 
päätekijöiden omaa tyyliä. Näillä toimijoilla on ol-
lut (tai on yhä) keskeinen rooli kentän todellisissa 
toiminnoissa. Jokainen tapauskuvaus onkin hyvin 
kiinni todellisuudessa, sillä luvun kirjoittaneet toi-
mijat todella tietävät, mistä he puhuvat.

Jokainen alaluku rakentuu seuraavasti: Ensim-
mäinen osa vastaa aina tiivistetysti kysymykseen 
"Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden ratkaisus-
sa on kyse?" Siinä esitellään tärkeimmät sidos-
ryhmät, tärkeimmät käyttäjät ja kokonaistulos. 
Tämän jälkeen vastataan kysymykseen "Mikä oli 
lähtökohta?" Tässä osiossa selitetään tärkeimmät 
määrittävät tekijät, kuten liikkuvuusongelmat 
ja -tarpeet, joihin vastattiin, sisäiset resurssit ja 
yleinen tilanne, mukaan lukien väestö-, kulttuu-
ri- ja infrastruktuuritekijät sekä taloudelliset ja 
maantieteelliset tekijät. Tämän jälkeen esitellään 
toteutetut toimet ja vastataan kysymykseen ”Mi-
ten varsinainen toteutus tapahtui ja mitkä ovat en-
simmäiset tulokset?” Jokainen alaluku sisältää tie-
tysti myös osion ”Mitä muut alueet voivat oppia?”, 
jotta voidaan paitsi tuoda esille se, mitä opitusta 
voidaan soveltaa myös muihin alueisiin, myös tun-
nistaa todennäköiset riskit tai esteet. Kukin ta-
pauskuvaus sisältää myös katsauksen seuraaviin 
suunniteltuihin vaiheisiin sekä tapaukseen liittyviä 
kuvia ja joskus lainauksia käyttäjiltä, kuljettajilta 
tai koordinaattoreilta.

4. Innovatiiviset 
 liikkuvuusratkaisut 
 inspiroivat!

4.1. Pohjois-Karjalan digitaalinen 
liikkuvuusratkaisu, Suomessa  
Päätekijä: Pasi Lamminluoto, Pohjois-Karjalan maa-
kuntaliiton projektipäällikkö.

Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse? 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kehitti käyttäjäys-
tävällisen, alueellisen liikennepalveluportaalin, joka 
kokoaa yhteen tiedot kaikista keskeisistä julkisen 
liikenteen palveluista. Tästä syntyi helmikuussa 
2020 käyttöön otettu POJO-joukkoliikennepalvelu. 
Se on saatavilla sekä osoitteessa https://pojo.poh-
jois-karjala.fi/  että älypuhelinsovelluksena.  

Portaalissa näkyvät Joensuun seudun linja-au-
tojen, kaukoliikenteen linja-autojen, junien ja ti-
lattavien kuljetuspalveluiden aikataulut ja reitit. 
Se sisältää myös tietoa lentokenttäkuljetuksista, 
taksipalveluista ja kimppakyytiryhmistä. POJO:n 
pääkäyttäjiä ovat alueen ja kunnan asukkaat sekä 
matkailijat.

Mikä oli lähtökohta?
Liikkuvuuskeskuksen keskeinen sidosryhmä on 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Yhtenä edelly-
tyksenä idean kehittämiselle oli luotettava laaja-
kaistaverkko digitaalisille palveluille. Kuten kaikilla 
MAMBA:n alueilla, Pohjois-Karjalan maaseudulla 
paikan päällä järjestettävien julkisten ja yksityis-
ten palveluiden (kuten terveydenhuollon, kulttuu-
rin ja ostostentekomahdollisuuksien) määrä vä-
henee, ja siksi alueen kuljetustarve on kasvussa. 
Julkisten linja-autoreittien valtiontukien vähentä-
minen Suomen syrjäisillä alueilla osoittautui lisä-
kannustimeksi löytää näille alueille tuoreita, inno-
vatiivisia liikkuvuusratkaisuja. 

Pohjois-Karjalan aluetta voidaan luonnehtia 
harvaan asutuksi alueeksi, jonka väestön ikä on 
keskimääräistä korkeampi. Oli tärkeää suunnitella 
alusta siten, että eri ikäryhmien erityistarpeet ote-
taan huomioon. Tavoiteltujen käyttäjien tarpeita 
kuultiin alusta lähtien, minkä ansiosta havaittiin, 
että monet ihmiset eivät kykene hyödyntämään 
digitaalisia palveluita tai ole siinä kokeneita. Siksi 
tarvittiin räätälöityä koulutusta ja opetusta, mikä 
hidasti käyttöönottoprosessia. 

Pitkät välimatkat ovat tyypillisiä Pohjois-Kar-
jalan alueelle, ja asukkaat ovat tottuneet liikku-
maan jalan, pyörällä tai yksityisautoilla. Vaikka 
julkinen liikenne toimii perustasolla aluekeskuksen 
eli Joensuun kaupungin ja sen lähimpien kuntien 
lähettyvillä, reittien määrä on viime vuosina las-
kenut tässä avainverkostossa. Palvelutason ylläpi-

täminen kustannustehokkaasti on osoittautunut 
haastavaksi. Lisäksi liikkuvuuteen ja kuljetuspal-
veluihin liittyvää tietoa oli saatavilla vain hajanai-
sesti, koska julkisen liikenteen palveluita tarjoavia 
toimijoita oli useita. Nämä eri toimijat käyttävät 
omia alustojaan ajankohtaisten tietojen jakami-
seen. Asiakkailla oli siten vaikeuksia löytää oikeat 
kanavat ja niistä tarvitsemansa tiedot. Tämä on 
ollut ongelma jo jonkin aikaa, ja monet vaativat 
ongelman ratkaisemista. 

Tilanteen korjaamiseksi Pohjois-Karjalan maa-
kuntaliitto käynnisti käyttäjäystävällisen liikku-
vuuspalveluportaalin kehittämisen yhteistyössä 
keskeisten toimijoiden kanssa. Tämä loi luotetta-
van perustan pitkäjänteiselle toiminnalle ja antoi 
kaikille sidosryhmille suunnitteluvarmuutta.

North Karelia. Map by Nordregio. 

https://pojo.pohjois-karjala.fi
https://pojo.pohjois-karjala.fi
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Kuvakaappaus POJO:n verkkosivuilta (https://pojo.
pohjois-karjala.fi/routes)

Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset?
Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin kyselyn avul-
la syrjäisillä alueilla asuvien henkilöiden tarpeita 
liikenteen ja liikkuvuuden osalta. Kyselyn tulosten 
ja esiin nousseista kysymyksistä käydyn yleisen 
keskustelun pohjalta luotiin testiversio digitaali-
sesta liikennepalvelusta, jota kehitettiin yhdessä 
keskeisten sidosryhmien kanssa. Digitaalisen alus-
tan työpajoissa kerättiin merkityksellistä tietoa 
lopullisen liikkuvuuskeskuksen mahdollisista rat-
kaisuista ja haasteista sekä käytännön vinkkejä. 
Tietyille ryhmille annettiin arviointia varten alus-
tasta demoversio, jota ryhmät saivat testata ja 
josta he saivat antaa palautetta lopullisen version 
kehittämiseksi.

Koska Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla on 
erittäin laaja ja useita sektoreita kattava alueelli-
nen toimijaverkosto, liikkuvuuskeskus on ollut esillä 
kuukausittaisessa uutiskirjeessä, sosiaalisen me-
dian kanavissa ja kasvokkain järjestetyissä tapaa-

Innovatiivisten maaseudun liikkuvuusrat-
kaisujen pilottihankkeiden ohella MAMBA:n 
kumppanit ovat myös perustaneet niin 
kutsuttuja liikkuvuuskeskuksia. Keskusten 
tavoitteena on helpottaa liikkuvuutta ja 
saavutettavuutta toimenpiteiden yhdis-
telmällä. Näitä toimenpiteitä ovat esimer-
kiksi eri liikkuvuusmuotoja koskevan tiedon 
kartuttaminen ja integrointi, julkisten ja 
yhteisten liikennevaihtoehtojen edistäminen 
ja sidosryhmien osallistaminen merkittä-
vään prosessiin, jolla parannetaan olemassa 
olevaa (tai kehitetään uutta) liikkuvuus- ja 
saavutettavuustarjontaa. Tämä on luonut 
viitekehyksen, joka tarjoaa kumppaneille 
ohjeita liikkuvuuskeskusten kehittämiseen. 
Liikkuvuuskeskuksilla on kolme yleistä 
mallia. Nämä ovat (1) perinteinen malli, eli 
fyysinen tila, jossa henkilöstö on läsnä kä-

MAMBA Liikkuvuuskeskukset

sittelemässä asiakaspyyntöjä; (2) edistynyt 
liikkuvuuskeskus, joka tarjoaa yksinomaan eri-
tyyppisiä digitaalisia palveluita, ja (3) paikal-
linen liikkuvuuskeskus, joka yhdistää fyysisen 
infrastruktuurin automaattisiin digitaalisiin 
ratkaisuihin, eli ns. monimuotoinen liikkuvuus-
keskus. Tässä kohdassa kumppaneiden luo-
vuus on kuitenkin tärkeässä roolissa. Luovuus 
toi mukanaan ainutlaatuisia yrityksiä todella 
kekseliäiden liikkuvuuskeskusten perusta-
miseen. Kun otetaan huomioon verkoston ja 
hankkeen integraatioluonne, liikkuvuuskes-
kuksen luominen on jo itsessään monimutkai-
nen tavoite. Se edellyttää monien toimijoiden 
ja sidosryhmien sitoutumista. Lisätietoja on 
liikkuvuuskeskuksen malleja ja kumppaneiden 
toimintaperiaatteita käsittelevässä tutki-
muksessa MAMBA:n verkkosivuilla.

Hyvännäköinen palvelu, jossa 
yhdistyvät alueen eri julkisen 

liikenteen muodot  
POJO:n käyttäjä 

misissa. Kaikki kunnat markkinoivat tätä palvelua 
paikallisyhteisöilleen omien kanaviensa kautta. 
Hankkeen käynnistymistä mainostettiin alueelli-
sissa sanomalehdissä ja muissa tiedotusvälineisis-
sä. Tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeä kanava 
on alueellisen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun 
(Siun Sote) uutiskirje, joka toimitetaan kaikille 
alueen kotitalouksille kaksi kertaa vuodessa. Mark-
kinointiin osallistui myös koulutusala (Itä-Suomen 
yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Riverian 
ammattioppilaitos), jotta myös opiskelijat ja muut 
nuoret tavoitettaisiin.

Kokeiluvaiheessa noin 120 henkilön ryhmä tes-
tasi digitaalista alustaa. Kaiken kaikkiaan palaute 
sovelluksen rakenteesta ja käyttöliittymästä oli 
myönteistä. Rakentavaa kritiikkiä kuunneltiin ja 
alustan tarkistettuun versioon tehtiin pieniä pa-
rannuksia ja lisäyksiä.

Mitä muut alueet voivat oppia?
Suomessa on keskitetty julkisen liikenteen tieto-
kanta, jota ylläpitävät kansalliset viranomaiset. 
MAMBA-toiminnan aikana kävi kuitenkin ilmi, että 
tämä tietokanta oli erittäin puutteellinen alueellis-
ten tietojen osalta. 

Digitalisaatio on Suomessa kokonaisuutena 
valtava trendi, mutta maassa on silti edelleen ih-
misiä, jotka ovat kykenemättömiä tai kokemat-
tomia digitaalisten palveluiden käytössä. Luotta-
musta ja itsevarmuutta voidaan rakentaa sopivilla 
koulutustoimilla, mutta se vaatii panostusta.

Keskeinen menestystekijä tällaiselle alustal-
le sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on jatkuva 
kehitys ja tekninen ylläpito. Tätä vastaavat raken-
teet ja vastuut on järjestettävä heti teknisen ke-
hitysprosessin alussa, jotta niiden toimittaminen 
voidaan varmistaa.

Digitaalisen alustan kehittäminen ei ole koh-
tuuttoman kallista, koska käytettävissä on paljon 
osaavia ohjelmoijia ja koodaajia. Todellinen haaste 
on saada kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät mu-
kaan pitkäaikaiseen toimintaan. On osoitettava, 
että kaikki hyötyvät palvelusta pitkällä aikavälillä. 

Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten 
projekti jatkuu?
Hankkeen seuraavat konkreettiset vaiheet ovat 
POJO-alustan ja -sovelluksen mainoskampanja. 
Myös palvelun tekninen parantaminen ja päivittä-
minen jatkuu.

Toiminnan jatkuvuus varmistetaan sillä, että 
sidosryhmät jakavat vastuun alustan eri osa-alu-
eista ja niiden päivittämisestä. Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton rooli on koordinoida toimintaa 
myös tulevaisuudessa

4.2. Vidzeme-suunnittelualueen 
tilattava kuljetuspalvelu,Latvia
Päätekijä: Līga Puriņa-Purīte, projektipäällikkö.

Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
TTilattavat kuljetuspalvelut ovat ainutlaatuinen 
maaseudun liikkuvuusratkaisu. Tilattavat kuljetus-
palvelut ovat liikkuvuutta lisäävä vaihtoehto julki-
selle liikenteelle syrjäisillä maaseutualueilla, joilla 
julkinen liikenne on vähäistä tai olematonta. Tilat-
tava kuljetuspalvelu tarkoittaa, että pieni bussi tai 
tavallinen henkilöauto voidaan tilata puhelimitse. 
Liikkuvuuskoordinointikeskus niputtaa sen jälkeen 
kyytikysynnän tietylle reitille tietyn aikataulun 
mukaisesti, jotta yhden matkan aikana voidaan 
kuljettaa useita matkustajia. Tilattavan kuljetuk-
sen ajoneuvot mukauttavat reittiään kysynnän 
perusteella sen sijaan, että ne noudattaisivat kiin-
teää reittiä tai aikataulua. Yleensä ne noutavat 
matkustajia ja jättävät näitä kyydistä matkus-
tajien tarpeiden mukaan, jopa näiden kotiovelle. 
Matkustajat voivat myös tilata menopaluun, mitä 
käyttäjät pitävät erityisesti arvossa.

Palvelun organisoimiseksi oli kehitettävä uusi 
ohjelmisto. Palvelu on otettu käyttöön eri tavoin 
ja testattu Mazsalacan alueella ja Alūksnessa. 

Hyvä ominaisuus POJO:ssa 
on se, että voin reaaliajassa 
seurata, missä kohtaa linja-

auto on tulossa 
POJO:n käyttäjä 

Mazsalacan asukkaiden ei 
tällä hetkellä ole helppo 

päästä töihin julkisilla liikenneväli-
neillä. Tämä palvelu voisi myös 
olla tapa puuttua tähän ongel-
maan
Ritvars Sirmais, Mazsalacan maakunnanjohtaja

https://pojo.pohjois-karjala.fi/routes
https://pojo.pohjois-karjala.fi/routes
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liittyvistä syistä. Harva asutus on vaikeuttanut 
julkisen liikenteen rahoittamista maaseutualueil-
la. Rajallinen liikkuvuus on vaikuttanut kielteisesti 
myös paikallisten elämänlaatuun ja kykyyn osal-
listua täysipainoisesti sosiaaliseen elämään – sekä 
keskeisten sosiaali- ja yhteisöpalveluiden, kuten 
kauppojen, apteekkien, postitoimistojen ja kirjasto-
jen saatavuuteen.

Joillakin reiteillä julkinen liikenne on ollut harvi-
naista tai olematonta. Ihmiset elävät maatiloilla, 
usein pitkän matkan päässä lähimmästä linja-au-
topysäkistä, jonne on ehdottomasti liian pitkä mat-
ka kävellä, varsinkin ikääntyneille ja niille, joilla on 

Mazsalacassa se on käytettävissä jokaisena arki-
päivänä klo 4–23, jos kyyti on varattu etukäteen. 
Lauantaisin on mahdollista varata matka lähiseu-
dun torille. Tätä paikalliset pyysivät erikseen, sillä 
siteet lähiseudulle ovat vanhastaan tiiviit. Alūk-
snessa tilattavat liikennepalvelut ovat käytössä 
useilla alueilla. Palvelu toimii kullakin alueella tiet-
tynä (arki)päivänä, ja alueelta on yhteys alueen 
keskukseen, Alūksnen kaupunkiin. Viikonloppuiset 
matkat kulttuuritapahtumiin on hyvä varata viik-
koa etukäteen..

Mikä oli lähtökohta?
Alueen väestö pienenee, koska väestö ikääntyy ja 
muuttoliike alueen suuriin kaupunkeihin on voima-
kasta. Iäkkäät ovat tavanneet pysyä maaseudulla, 
kun taas nuoret ovat usein muuttaneet isompiin 
kaupunkeihin talouteen, koulutukseen tai työhön 

The Vidzeme Planning Region, Latvia. Map by Nordregio.

Mielestäni palvelu on erit-
täin hyvä, varsinkin kun ot-

taa huomioon, kuinka paljon van-
huksia täällä asuu.
Matkustaja Mazsalacan maakunnasta

terveyden kanssa ongelmia. Tienpinnat saattavat 
olla haastavassa tai jopa vaarallisessa kunnossa, 
erityisesti syksyn, talven ja kevään aikana, mikä toi-
sinaan pakottaa kuljettajat ajamaan pitkiäkin kier-
toreittejä. 

Vuonna 2014 Vidzeme-alue sai osana toista 
EU:n ”Move on Green” -hanketta tietää Itävallan 
tilattavista kuljetuspalveluista, kun Itävallan rat-
kaisua esiteltiin hyvänä käytäntönä yhdelle han-
kekumppaneista. ”Move on Green” oli Euroopan 
aluekehitysrahaston ja INTERREG IVC -ohjelman 
yhteisrahoittama hanke, ja myös siinä keskityttiin 
syrjäseutujen liikkuvuusratkaisuihin. Saatu tieto 
innosti Vidzeme-aluetta kokeilemaan samanlaista 
lähestymistapaa. Ideat kypsyivät yhä konkreetti-
semmiksi suunnitelmiksi kohti erityistä liikkuvuus-
ratkaisua, jonka toteutuksen MAMBA-hanke ja 
Vidzeme-suunnittelualue mahdollistivat liikkuvuus-
keskuksen perustamisen rinnalla.

Tällä alueella avattiin fyysinen toimisto, 
jossa palveluoperaattori tarjoaa tietoa 
kaikenlaisista liikkuvuusvaihtoehdoista. 
Liikkuvuuskeskus myös hallinnoi mo-
nia palveluja, jotka liittyivät tilattavien 
kuljetuspalveluiden järjestelmään. Yksi 
näistä oli tilausjärjestelmä, eli matka-
pyyntöjä koskevien tietojen välittäminen 
palveluntarjoajalle. Liikkuvuuskeskuksen 
selkärangan muodosti päivystyspuhelin, 
koska tämä viestintämuoto osoittautui 
alueella tutkittujen ihmisten ensisijaiseksi 
valinnaksi. Sitä voitiin myös laajentaa 
kattamaan tulevaisuuden digitaali-
set vaatimukset. Liikkuvuuskeskuksen 
päätavoitteena on ollut tilaus- ja vara-
uspalveluiden lisäksi lisätä paikallisliiken-
nejärjestelmän läpinäkyvyyttä käyttäjille 
ja erityisesti tehdä tunnetuksi tilattavia 
kuljetuspalveluita, jotka ovat sekä alueella 
että koko maassa ainutlaatuisia.

Vidzemen liikkuvuuskeskus 
Latviassa:  

Vidzeme Mobility Centerin logo.

Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset?
Ensimmäiset toimet olivat kohderyhmän tarpei-
den tunnistaminen sekä kuntien ja palveluntarjo-
ajien intressien, rajoitteiden ja mahdollisuuksien 
tunnistaminen. Tämä toteutettiin haastatteluilla, 
kyselyillä ja useilla kohderyhmätapaamisilla mah-
dollisilla pilottialueilla. Kaikki tämä oli tehtävä en-
nen MAMBA-projektin aloittamista..

Samalla kun erityisten liikkuvuusratkaisujen 
ideat kypsyivät, käsitettä (miten se voisi toimia, 
miten kyyti varataan jne.) selitettiin useissa ta-
paamisissa, jotta saataisiin palautetta ja kehitys-
ehdotuksia. Tämä lisäsi huomattavasti kiinnostus-
ta ja tietoisuutta paikallisväestön keskuudessa ja 
kannusti heitä kokeilemaan uusia palveluja.

Lopulta varsinaista tilattavaa kuljetuspalvelua 
ryhdyttiin tarjoamaan kokeilumuotoisena Alūks-
nessa ja Mazsalacassa lokakuun 2019 ja syyskuun 
2020 välisenä aikana. Tänä aikana jokainen rekis-
teröitynyt käyttäjä saattoi tilata minibussin tai 
henkilöauton puhelimitse 24 tuntia ennen matkus-

Tämän palvelun avulla halua-
mme tarjota [ihmisille] mah-

dollisuuden matkustaa, kun se on 
tarpeen, eikä heidän tarvitse teh-
dä suunnitelmia, jotka perustuvat 
linja-autoaikatauluun, joka ei ole 
kovin säännöllinen joillakin alueilla, 
jos julkista liikennettä ylipäätään 
on.
Projektipäällikkö	Līga	Puriņa-Purīte
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Muutama aivan ensimmäisistä paikallisista palvelun käyttäjistä Alūksnen maakunnassa. 
Lähde: Evita Aploka, Alūksnen kunta.

tusaikaa. Jos kyytipyynnöt ylittivät mahdollisten 
matkojen enimmäismäärän, matkustajat sijoitet-
tiin järjestykseen matkan tarkoituksen mukaan. 
Etusijalla olivat ne, joiden piti päästä esimerkiksi 
lääkärin vastaanotolle.

Personal invitation postcard to every ToD user. Drawn by 
a 12 years old girl.

Tietoa liikkuvuuskeskuksesta ja tilattavasta 
kuljetuspalvelusta levitettiin laajasti, jotta voitiin 
varmistaa, että kaikki pilottialueilla tiesivät pal-
velusta. Tämä tehtiin tiiviissä yhteistyössä kuntien 
viestintäkoordinaattoreiden kanssa, jotka toimit-
tivat artikkeleita jokaiseen maakunnan kotitalo-
uteen jaettaviin paikallisiin sanomalehtiin. Tietoa 
levitettiin laajasti myös paikallis-, alue- ja kansal-
lisella tasolla (lehtien, radion ja television kautta). 
Lisäksi julkisissa paikoissa oli esillä julisteita ja re-
kisteröintilomakkeita, joilla kiinnitettiin huomiota 
uuteen palveluun. Myös paikallisten johtohahmo-
jen lausunnot auttoivat suuresti mainonnassa, 
kuten myös ystävien ja kollegoiden suusta suuhun 
kulkevat viestit.

Kun palvelu otettiin käyttöön, oli kiinnostus 
valtavaa, samoin median kiinnostus käyttäjien 
lukumäärästä. Alueellisen ja kansallisen tason 
päättäjille tiedotettiin ratkaisusta ja kiinnitettiin 

huomiota siihen, että se oli yksi syrjäisten maaseu-
tualueiden vaihtoehtoisista tulevaisuuden liikku-
vuusratkaisuista sekä tapa käyttää julkisia varoja 
viisaasti ja tehokkaasti.

Tilattava kuljetuspalvelu aloitti toimintansa 
lokakuussa 2019. 21.10.2019 ja 30.4.2020 välisenä 
aikana 92 yksin matkustajaa ja 493 usean mat-
kustajan kyydissä matkustanutta käyttivät pal-
velua Alūksnessa ja tekivät yhteensä 169 matkaa. 
Matkojen päätarkoitus oli ostosten tekeminen, 
käynti postissa ja lääkärin vastaanotolla ja eri-
laiset sosiaalipalvelut. Mazsalacassa tehtiin sa-
mana aikana 605 matkaa, jotka palvelevat 160 
yksittäistä matkustajaa ja 1 154 lisämatkustajaa. 
Näiden matkojen pääkohteita olivat kaupat, lää-

kärit tai postitoimistot – mutta myös työpaikat. 
Noin 85 prosenttia kaikista käyttäjistä oli naisia, 
ja keski-ikä oli 60. Paikallisten ehdotuksesta Ma-
zsalacan tilattavan kuljetuspalvelun lisäksi kunta 
osoitti sosiaalityöntekijän, joka kävisi pyydettäes-
sä asukkaiden luona. Ajatus oli, että tämä auttaisi 
asukkaita pukeutumaan, valmistautumaan tilat-
tavan kuljetuspalvelun avulla tehtävään matkaan, 
olisi näiden mukana ostoksilla ja kantaisi ostokset 
paluumatkalla.

Vidzeme-suunnittelualue toivottaa tervetulleeksi rouva Rasman Mazsalacasta. Lähde: Anete Gluha, Mazsalacan kunta.

Kysyttyjä kohteita ovat sai-
raala, apteekki, postitoimis-

to, kauppa ja sitten kotiin.
Kuljettaja Mazsalacassa

… Maaseudulla asuminen 
muuttuu jatkuvasti surulli-

semmaksi. Jäljellä on vain vanhuk-
sia, eikä kaikilla ole yksityistä kulje-
tusta. Tämä [palvelu] on tietenkin 
välttämätön.
Matkustaja	Alūksnen	maakunnasta
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Mitä muut alueet voivat oppia?
Tilattavan kuljetuspalvelun käyttöönotto viivästyi 
monimutkaisten oikeudellisten kysymysten vuoksi. 
Tämä johtuu siitä, että Latvian lainsäädäntöke-
hys ei ole riittävän joustava, jotta tilattavat kul-
jetuspalvelut voitaisiin luokitella julkisen liikenteen 
muodoksi. Vaadittiin ylimääräistä aikaa ja ponnis-
teluja, jotta tilattavien kuljetuspalveluiden hankin-
taan löydettiin sopiva muoto. Tästä opittiin, että 
on hyvä varata runsaasti aikaa tällaisten esteiden 
ylittämiseen kehitysprosessin aikana.

Viivästyksessäkin on jotain myönteistä: yli-
määräisen ajan voi aina käyttää kohdeväestön 
laajempaan konsultointiin, muiden palveluiden 
lanseeraamiseen etukäteen (esim. puhelinpalve-
lu, josta saa tietoa olemassa olevista liikkuvuus-
vaihtoehdoista, tulevien palveluiden avaaminen, 
markkinoinnin aloittaminen jne.). Tämä on myös 
Vidzeme-alueella opittu yleinen viisaus. Varmista, 
että ymmärrät kohdeväestön tarpeet yksityiskoh-
taisesti ja suunnittelet palvelut näiden tarpeiden 
ja toiveiden ympärille ja työskentelet käsi kädessä 
loppukäyttäjien kanssa. Tämä lisää luottamusta 
ja kannustaa ihmisiä kokeilemaan asioita, jotka 
eivät ole heille tuttuja. Tämä on erityisen tärkeää 
tietynikäisille. On myös tärkeää, että hyvälle mark-
kinointikampanjalle varataan riittävästi aikaa, luo-
vuutta ja resursseja. Kampanjassa ei saa olla kyse 

Keräämme tietoa, joka on 
erittäin hyödyllistä, kun 

mietimme, miten organisoimme 
liikkumisen. Tämä toimii perustana 
näkemyksille, joita tarjoamme 
lopuksi tieliikennehallinnolle tai 
muille virallisille elimille.

Tyttäreni on työkyvytön 
ja asuu maaseudulla. Vien 

hänelle säännöllisesti ruokaostok-
set. Yleensä minun on löydettävä 
jokin kuljetusmuoto päästäkseni 
hänen luokseen. Joskus jopa ti-
laan taksin ja maksan siitä paljon 
rahaa. Tämä on paljon vaivat-
tomampaa

Ingus	Berkulis,	Alūksnen	kunnanjohtaja

Matkustaja	Alūksnen	maakunnasta

vain mainostamisesta, vaan myös palvelun selittä-
misestä – vaikka se vaatisi kärsivällisyyttä.

Suusta suuhun kulkeva viesti lisää matkustajien 
määrää ja saa ihmiset uskomaan palvelun arvoon.

4.3. Liikkuvuusratkaisut 
Bielskossa Puolassa  
Päätekijät: Maciej Bereda, Aleksandra Chrystows-
ka-O'Shea, Anna Plichta-Kotas ja Sylwia Hudziec. 

Maaseudun julkinen liikenne on hajanaista, ja sitä 
tarjoavat usein kaupalliset toimijat, jotka laittavat 
etusijalle kannattavimmat reitit, jotka eivät vaadi 
julkista rahoitusta. Kilpailun puutteen vuoksi liput 
ovat kalliita ja palvelun taso on matala. Osittain 
tämänkaltaisten ongelmien takia nuoret jättävät 
maaseudun ja siirtyvät kaupunkeihin. Vanhem-
mat ihmiset kuitenkin liikkuvat paljon vähemmän 
ja jäävät yleensä maaseudulle, usein pieniin kyliin. 
Siksi julkinen liikenne näillä alueilla on vielä vähem-
män houkuttelevaa, palveluja on vähemmän ja lip-
pujen hinnat nousevat. Monissa tapauksissa kan-
nattamattomat linjat on jouduttu keskeyttämään 
kokonaan. Kaikki nämä tekijät johtavat väestö-
määrän laskuun. Tämä vaikuttaa kielteisesti kun-
tatalouteen, ja kunnilla on vaikeuksia järjestää ja 
rahoittaa liikennettä.

Näiden vaikeuksien ratkaisemiseksi Bielskon 
alueella Puolassa otettiin käyttöön liikkuvuuskes-
kus ja tilattavat kuljetuspalvelut. Paikalliset voivat 
nyt valita myös voittoa tavoittelemattoman kimp-
pakyytijärjestelmän. Näiden ratkaisujen rahoitus 
tuli Euroopan unionilta (85 %) ja Bielskon alueen 
budjetista (15 %). Valitettavasti valtion budjetista 
saatavaa lisärahoitusta ei voida odottaa hank-
keen innovatiivisen luonteen vuoksi.

4.3.1. Tilattavat liikennepalvelut Biels-
kossa Puolassa

Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
Bielskon seutu Puolassa perusti tilattavan kulje-
tuspalvelun ja täydentävän liikkuvuuskeskuksen 
syrjäisillä maaseutualueilla asuville. Tärkeimmät 
tavoitellut edunsaajat olivat vammaiset ja van-
hemmat henkilöt, joiden on nyt helpompi päästä 
Bielsko-Białassa sijaitseviin sosiaali-, kulttuuri-, 
terveydenhuolto- ja koulutustiloihin. 

Mikä oli lähtökohta?
Bielskon alueella – ja muualla – useat asukkaat, 
erityisesti vanhukset, ovat tottuneet julkisen lii-
kenteen perinteisiin muotoihin ja niiden tyypillisiin 
elementteihin, kuten kiinteisiin linja-autopysäk-
keihin ja kiinteään painettuun aikatauluun. Nämä 
mieltymykset ovat toki ymmärrettäviä, mutta täl-
laiset tavat voivat olla esteenä innovatiivisten ja 
joustavien liikkuvuusratkaisujen kuten tilattavien 
kuljetuspalveluiden käyttöönotolle – ks. luvun 4.2 
lyhyt tilattavien kuljetuspalveluiden kuvaus. Mer-
kittävä osa maaseudun ikääntyneistä asukkaista 
pitääkin kuljetuspalvelun puhelimitse tai verkossa 
tilaamista epämiellyttävänä. Lisäksi asukkailla ei 
välttämättä ole luotettavia internetyhteyksiä tai 
älypuhelimia (tai niiden käyttö ei ole tuttua) tai he 
saattavat pelätä korkeita palvelumaksuja. Näiden 
mahdollisten esteiden ymmärtäminen toi selvästi 

esiin sen, että kuljetuspalveluiden innovatiivisten 
muotojen on toimittava hyvin paitsi teknisesti 
myös psykologisessa ja tunnemielessä.

Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset?
Alueen paikallisviranomaisten edustajat kävi-
vät perusteellisia keskusteluja alueen asukkaiden 
kanssa voidakseen löytää näille sopivimman rat-
kaisun. Samalla Bielskon alue teki myös yhteis-
työtä ulkopuolisen joukkoliikenneasiantuntijan 
kanssa, joka osallistui erilaisiin kokouksiin ja auttoi 
projektin toteutuksen kaikkiin vaiheisiin liittyvien 
tehtävien järjestämisessä ja toteuttamisessa. Hä-
nellä oli myös merkittävä rooli tarvittavien hankin-
tatekstien laatimisessa ja niin edelleen.

Lopulta perustettiin liikkuvuuskeskus, jossa 
paikallisilla oli mahdollisuus saada yhdestä osoit-

The Bielsko District, Poland. Map by Nordregio.
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teesta tietoa kaikentyyppisistä liikkuvuusmah-
dollisuuksista – julkisesta liikenteestä, takseista, 
yhteiskäyttöpyöristä, yhteiskäyttöautoista, au-
tonvuokrauksesta jne. Käytännössä kyse oli käyt-
täjäystävällisestä verkkoalustasta. Joulukuun 
2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana Bielskon 
alueen asukkailla oli myös mahdollisuus käyttää 
tilattavaa kuljetuspalvelua. Heillä oli mahdollisuus 
tilata erityismatka pienellä linja-autolla yksilölli-
sesti määritellyllä ajanjaksolla. Palvelun käyttöas-
teen ja yleisen kustannustehokkuuden lisäämiseksi 
liikkuvuuskeskuksen henkilöstö yhdisti mahdolli-
suuksien mukaan ne matkustajat, joilla oli saman-
kaltaiset noutopaikat, määränpäät ja aikatoiveet.

Liikkuvuuskeskusta ja tilattavaa kuljetuspalve-
lua koskevia tietoja jaettiin laajasti sosiaalisessa 
mediassa, eri verkkosivustoilla, paikallisessa ja alu-
eellisessa mediassa sekä valtakunnallisessa televi-
siouutisohjelmassa. Palveluita mainostettiin myös 
esitteillä ja julisteilla, joita jaettiin julkisiin paik-
koihin, kuten kouluihin, terveydenhuoltotiloihin ja 
kirkkoihin. Lisäksi Bielskon alue järjesti Wilkowicen 
kunnassa useita tapaamisia erilaisten sosiaalisia 
ryhmien kanssa (esim. maanviljelijöiden vaimojen 
yhdistys). Tavoitteena oli selittää tilattavan kulje-
tuspalvelun toimintaa sekä kehittää luottamusta 
suunniteltujen edunsaajien keskuudessa.

Bielskon liikkuvuuskeskus on online-alusta, 
joka tarjoaa integroidun tietokannan 
alueen liikkuvuusratkaisuista. Asuk-
kaat saavat nopeasti ja helposti tietoa 
muun muassa taksiyritysten, auton-
vuokraamoiden, yhteiskäyttöpyörien ja 
yhteiskäyttöautojen saatavuudesta. Rat-
kaisu muodostuu siis keskitetyn liikenteen 
koordinointia ja edistämistä varten toimiv-
asta keskuksesta, joka yhdistää ja sovit-
taa yhteen yksityisen ja julkisen liikenteen 
intressit. Sen tehtäviin kuuluu myös alueen 
uuden tilattavan liikennepalvelun tilausten 
tekeminen.
https://www.cmpb.pl/.

Hankkeen aikana kaikki palvelut olivat mak-
suttomia ja MAMBA rahoitti ne kokonaan. Syys-
kuusta joulukuuhun 2019 järjestettiin yhteensä 148 
tilattavaa matkaa, jotka palvelivat lähes 180:tä 
henkilöä. Käyttäjien määrä on kasvanut tasaises-
ti, ja ihmiset odottavat palvelun jatkuvan myös 
MAMBA-projektin päätyttyä. 

Mitä muut alueet voivat oppia?
Tilattava kuljetuspalvelu on selvästi innovatiivinen 
liikennepalvelun muoto, ja vaikeuksia voi seurata 
siitä, että innovaatioiden paikka suhteessa voi-
massa olevaan julkista liikennettä koskevaan lain-
säädäntöön ei ole aina selvä. Tärkeä oppi Bielskon 
alueen tapauksesta onkin se, että oikeudellisiin 
haasteisiin on varauduttava hyvin, jotta voidaan 
varmistaa uusien palveluiden sujuva käyttöönot-
toprosessi. 

Toinen mielenkiintoinen tieto on jako puhelimit-
se ja verkkoalustan kautta tilattujen kuljetuspal-
veluiden välillä. Kokemus (esim. Krakovan ja Szcze-
cinin tilattavista kuljetuspalveluista) viittaa siihen, 
että puhelin on ensisijainen viestintäväline, mutta 
Bielskossa suurin osa matkoista tilattiin liikku-
vuuskeskuksen verkkosivuilta. 

Samanlaisten aloitteiden, ainakin Puolassa 
toteutettavien, kannalta mielenkiintoista on tie-
dotusvälineissä hahmoteltu ja MAMBA-hankkeen 
täytäntöönpanosta vastaavilta piiriedustajilta 
saatu tieto siitä, että nykyaikaiset liikkuvuusmuo-
dot kuten tilattavat kuljetuspalvelut pyritään 
osarahoittamaan aluetason toimenpideohjelmien 
kautta (nykyisten rahoitusnäkymien puitteissa ja 
vuosina 2021–2027), esimerkiksi Länsi-Pommeris-
sa.

Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten 
projekti jatkuu?
MAMBA-hankkeen päättyessä liikkuvuuskeskuk-
sen ja tilattavan kuljetuspalvelun vaikutuksia ar-
vioidaan tarkoituksenmukaisuuden, riittävyyden 
ja tehokkuuden kannalta. Tulokset esitellään piiri-
viranomaisille ja Wilkowicen kunnalle. Jos arviointi 
on myönteinen, Wilkowicen kunnanjohtaja on jo 
ilmoittanut, että tilattavaa kuljetuspalvelua jatke-
taan kunnan rahoituksella. Myös Bielskon alueen 
liikkuvuuskeskus jatkaa todennäköisesti toimin-
taansa osana Bielsko-Białan alueviraston toimin-
taa. Parhaillaan kehitetään suunnitelmia saatujen 

Liikkuvuuskeskus 
Bielskossa Puolassa

kokemusten jakamiseksi alueen muiden kuntien 
kanssa, ja ihannetapauksessa vastaavia ratkaisu-
ja otetaan käyttöön myös muualla. Tämä riippuu 
luonnollisesti siitä, että paikallisviranomaisten hy-
väksyntä onnistutaan varmistamaan.

4.3.2. Epäkaupalliset kimppakyydit Bi-
elsko-Białassa Puolassa.
Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
Bielsko-Białan aluekehitysvirasto on kehittänyt 
älypuhelinsovelluksen, jolla helpotetaan omaeh-
toista ja ei-kaupallista kimppakyytitoimintaa Bi-
elsko-Białassa. Tämän palvelun pääkohderyhmä 
ovat oppilaitoksiin matkustavat opiskelijat. 

Mikä oli lähtökohta?
Oli selvää, että merkittävä määrä ihmisiä aikoo 
matkustaa tai matkustaa samaan aikaan saman-
kaltaisista lähtöpisteistä samoihin kohteisiin mo-
nenlaisia tarkoituksia varten. Näitä tarkoituksia 

olivat esimerkiksi koulutus, ostokset, lääkärin vas-
taanotot ja viihde. Lisäksi uuden palvelun käynnis-
täjät havaitsivat, että yhteismatkustuksella itses-
sään on sosiaalinen tarkoitus: matkustaminen on 
mukavaa sosiaalista toimintaa. Näiden tekijöiden 
yhdistelmä johti siihen, että kehitettiin kimppa-
kyytijärjestelmä, joka palvelee hyödyllisesti useita 
tarkoituksia kerralla.

Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä ovat ensimmäiset tulokset?
Kimppakyytiratkaisu kokoaa yhteen useita eri si-
dosryhmiä. Bielsko-Białan aluevirasto (ARRSA) on 
tärkein toimeenpano-organisaatio, mutta mukana 
on myös paikallisen yliopiston opiskelijajärjestö, IT-
alan harrastusryhmä ja joukko sosiaalisia ryhmiä, 
mukaan lukien erilaisia seuroja ja yhdistyksiä. Tällä 
(mahdollisten) käyttäjien laajalla ja monipuolisella 
pohjalla oli kehitysvaiheessa myönteinen vaikutus, 
kun ryhmien jäsenet toimivat vapaaehtoisina tes-
tikäyttäjinä. 

Tilattavat liikennepalvelut Bielskon alueella; Lähde: Sylwia Hudziec.
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Hanke ei ole saanut ulkopuolista rahoitusta 
eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Sen 
kestävyys riippuu siitä, että palvelua käyttävät 
henkilöt, joille kimppakyyti on ”ystävänpalvelus”, 
antavat sille sosiaalisen hyväksyntänsä. Tässä 
mielessä Bielskon kimppakyytialustaa ja ratkaisun 
epävirallisia suhteita pienten yhteisöjen jäsenten 
välillä voidaan pitää jopa ”yhteisen hyvän kilpaili-
jana” Uberin ja BlaBlaCarin kaltaisille kaupallisille 
palveluntarjoajille. Jo nyt on selvää, että sovellus 
on ladattavissa myös MAMBA-hankkeen päätyt-
tyä.

Kehityskustannuksia on syntynyt, kun hanket-
ta varten on hankittu asiantuntijoiden ammatti-
taitoa – tietoa liikennemääräyksistä sekä kehittä-
jiä IT-sovellukselle. Sisäiset resurssit ja henkilöstö 
vastasivat kuitenkin paikallisten liikennemarkki-
noiden sosiaalisesta, taloudellisesta ja demografi-
sesta tutkimuksesta. 

Mitä muut alueet voivat oppia?
Kimppakyytisovellus vastaa hyvin tavanomaisen 
julkisen liikenteen verkoston puutteisiin. Tällaisia 
puutteita esiintyy toiminta-ajassa ja maantieteel-

lisessä kattavuudessa – eli on alueita, joita julkinen 
liikenne palvelee hyvin harvoin tai ei lainkaan. 

Kaikesta opitusta esille kannattaa nostaa se, 
että ”yhdessä matkustaminen” on hyvä huomioida 
aitona sosiaalisena toimintana: matkantekoa ei 
ole rajattu vain ”vakaviin” tarkoituksiin, vaan myös 
vapaa-ajan hauskanpitoon, ja se voi olla myös puh-
taasti sosiaalista vuorovaikutusta. Tämä voi ja sen 
pitäisi olla osa markkinointiviestiä, erityisesti nuo-
remmille ihmisille.

Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten 
projekti jatkuu?
Kimppakyytisovellusta käyttävät tällä hetkellä 
pääasiassa opiskelijat, mutta sitä mainostetaan 
myös muille ryhmille, kuten suurille perheille, jotka 
asuvat lähellä toisiaan (erityisesti kylissä), vanhus- 
ja vammaisyhdistyksille sekä niille vanhemmille, 
joiden lapset käyvät säännöllisesti oppitunneilla. 
ARRSA on sitoutunut huolehtimaan sovelluksen 
pitkäaikaisesta ylläpidosta.

4.4. Cuxhavenin maaseudun 
yhteiskäyttöauto- ja liikkuvuus-
keskus Saksassa
Päätekijä: Jasmin Weissbrot, 
projektikoordinaattori  

Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
Cuxhavenissa kehitetty MAMBA-ratkaisu on yh-
distelmä yhdistys- tai osuuskuntapohjaista yh-
teiskäyttöautojärjestelmää ja vapaaehtoista 
kuljetuspalvelua, jonka tarkoituksena on kehittää 
liikkuvuutta niillä maaseutualueilla, joiden väestö 
harvenee. Vanhat ja nuoret käyttävät tätä palve-
lua päästäkseen lähikylissä sijaitseviin kohteisiin. 
Merkittävä määrä pilottivaiheessa tehdyistä mat-
koista suuntautui tapahtumiin, mutta tulevaisuu-
dessa palvelua käytetään ihmisten jokapäiväises-
sä elämässä ”tavallisiin” tarkoituksiin.

Tämän erityisratkaisun lisäksi kehitetään liik-
kuvuuskeskusta, joka on alkanut niputtaa Cuxha-
venin maakunnan erilaisia liikkuvuuspalveluita ja 
tarjota niistä tietoa. Tämä tulee olemaan moder-
ni, integroitu palvelu, keskustoimisto, jolla on yksi 
puhelinnumero ja yksi koordinointialusta kaikkea 

Cuxhavenissa Saksassa kunta on avan-
nut liikkuvuuskeskuksen ja lanseerannut 
asteittain kunnianhimoisen toimintamal-
lin, joka yhdistää tavanomaisten ja uusien 
liikkuvuusratkaisujen useat muodot. Kes-
kus tarjoaa tietoja säännöllisestä julkisen 
liikenteen tarjonnasta sekä tilattavista 
kuljetuspalveluista ja yhteisliikkuvuus-
ratkaisuista, kuten Neuenwalden maa-
seudun yhteiskäyttöautopalvelusta. Yksi 
puhelinpalvelu yhdistää alueen hajanaiset 
tilattavat kuljetuspalvelut, ja suunnitteilla 
on myös jatkokehitystä ja integraatiota 
digitaaliseen ratkaisuun. Tällä hetkellä 
matka voidaan suunnitella alusta loppuun 
puhelimitse, mukaan lukien varaus, maksu 
ja lipun toimitus.

Liikkuvuuskeskus 
Cuxhavenissa Saksassa

liikkuvuuteen liittyvää varten. Lisäksi palvelussa 
tulee olemaan yksi ainoa, pätevä yhteystaho, joka 
käsittelee tiedot, tilaukset ja laskutuksen.

Mikä oli lähtökohta?
Saksan Pohjanmeren rannikolla sijaitseva Cux-
haven on maaseutualuetta, jonka haasteet ovat 
maaseutualueille tyypillisiä. Kun nuorimmat ihmi-
set muuttavat kaupunkeihin erilaisista syistä, vä-
estön määrä pienenee ja pääasiassa ikääntynei-
tä ihmisiä jää harvaan asutulle alueelle, jossa on 
huono julkinen liikenne. Ikääntyneet myös yleensä 
pelkäävät uutta teknologiaa ja ovat usein epävar-
moja internetin ja älypuhelimien käyttäjiä. Digi-
taaliset ratkaisut on sen vuoksi otettava käyttöön 
ikäryhmälle sopivassa, rauhallisessa tahdissa ja 
tarpeen mukaan kädestä pitäen auttaen. Toinen 

ratkaiseva tekijä tällä alueella on potentiaalisten 
julkisen liikenteen käyttäjien kausivaihtelu, johon 
matkailu vaikuttaa merkittävästi.

Perinteinen julkinen liikenne on kallista ja kan-
nattamatonta harvan asutuksen vuoksi. Koh-
tuuttomat toimintakustannukset estävät kuntaa 
tarjoamasta lisää perinteisiä julkisen liikenteen 
muotoja. Jotta maaseudun koko ajan ikääntyvän 
väestön tarpeisiin pystytään vastaamaan, tarvi-
taan uusia, yksilöllisiä ja joustavia palveluja.

Muutamalla kylällä on yhteys rautatiever-
kostoon paikallisten asemien kautta, mutta suu-
rimmassa osassa on vain koulukuljetuksia, eikä 
joissain pienissä kylissä ole lainkaan julkisia liiken-
neyhteyksiä. Tämä tekee koko alueesta hyvin au-
toriippuvaisen, ja monet kotitaloudet omistavat 
vähintään yhden auton. 

County of Cuxhaven, Gernany. Map by Nordregio.
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päällikkö, jolla on paljon kokemusta julkisen liiken-
teen projekteista. Kuukausipalavereissa oli mah-
dollisuus keskustella asioista, tuoda esiin ongelmia 
ja haasteita sekä kehittää uusia ideoita. Inhimillis-
ten voimavarojen osalta tärkein oli paikallinen liik-
kuvuusjärjestö Verkehrsverein Neuenwalde, joka 
sai ammattitaitoista ohjausta lääninhallituksen 
paikallisliikenteen kehittämisasiantuntijalta. Näi-
den toimien rahoitus oli peräisin MAMBA-hank-
keesta, ja rahoitusta käytettiin infrastruktuurin 
tuottamiseen ja julkisten tapahtumien järjestämi-
seen.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat vuokrata 
mobineksi kutsutun yhteiskäyttöauton omia mat-
kojaan varten. Sitä käyttää myös vapaaehtoinen 
kuljettaja, joka kuljettaa kaiken ikäisiä matkusta-
jia, jotka eivät pysty itse ajamaan. Palvelu otettiin 
alun perin käyttöön 24.8.2019. Siitä lähtien useat 

Kyläauto, jota kutsutaan mobineksi. Lähde: Landkreis Cuxhaven, 2019.

Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset?  
Liikkuvuuskeskuksen ja yhteiskäyttöautopalvelun 
keskeinen visio oli parantaa alueen kaikkia kol-
mea kestävän kehityksen ulottuvuutta. Sosiaali-
sen näkökulman tavoitteena oli edistää ihmisten 
välistä vuorovaikutusta. Ympäristönäkökulmasta 
tarkoituksena oli vähentää CO2-päästöjä, ja ta-
loudellisesta näkökulmasta tavoitteena oli tarjo-
ta edullisia liikennevaihtoehtoja mahdollisimman 
kustannustehokkaasti.

Ratkaisu syntyi usean sidosryhmän yhteisessä 
työryhmässä – mobineksi kutsuttu kyläauto eli 
sähköautoa hyödyntävä maaseudun yhteiskäyttö-
autokonsepti. Työryhmän jäsenet asuvat kylässä, 
ovat paikallisia poliitikkoja tai muuten kiinnostu-
neita innovatiivisesta liikkuvuudesta. Työryhmää 
johtaa maakunnan julkisen liikenteen osaston 

henkilöt ovat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi kul-
jettajiksi. Kesästä 2019 alkaen yhteiskäyttöautoa 
on käytetty keskimäärin yhdeksän kertaa kuu-
kaudessa, ja se on palvellut 25:ttä matkustajaa 
ja kattanut 412 kilometrin matkan. Vaikka alku on 
ollut kannustava, kapasiteettia on edelleen sel-
västi vapaana. Huomiota herättävää mainontaa 
tarvitaan lisää, jotta mobinen käytöstä tulisi suo-
situmpaa. Nykyinen COVID-19-pandemia tekee 
seuraavista vaiheista melko ennalta arvaamatto-
mia, mutta Cuxhavenin MAMBA-tiimi on kuitenkin 
päättänyt jatkaa asioiden edistämistä.

Saksassa matkustajaliikennettä koskeva lain-
säädäntö rajoittaa mahdollisuuksia innovatiivisiin 
liikkuvuushankkeisiin erityisesti vakuutusturvan 
osalta. Tästä syystä ajoneuvon laillinen omistaja 

on Geestlandin kaupunki (kylän hallinnollinen kes-
kus), mutta Verkehrsverein Neuenwalde -vapaaeh-
toisjärjestö huolehtii auton käytöstä ja huollosta. 
Osapuolten välille tehtiin erityisvuokrasopimus.

Ajatus jonkinlaisesta liikkuvuuskeskuksesta oli 
mainittu aikaisemmassa integroidun liikkuvuuden 
konseptissa ja paikallisliikennesuunnitelmassa. 
Tuolloin ideaa ei kuitenkaan ollut voitu toteuttaa. 
MAMBA-hanke toi suunnitelmiin uutta dynamiik-
kaa, ja painotettu esiselvitys auttoi arvioimaan 
liikkuvuuskeskuksen käytännön toteutettavuutta. 
Suunnitelma sai yhä enemmän huomioita, ja sii-
hen sitouduttiin eri sidosryhmien ja paikallispolii-
tikkojen keskuudessa. Kirjoitushetkellä (kesäkuu 
2020) Cuxhavenin maakunnan liikkuvuuskeskus 
toimii puhelinkeskuksena, josta ihmiset saavat 

Kyläauton takaosa ja siihen liittyvien projektien ja sponsorien logot. Lähde: Landkreis Cuxhaven, 2019.
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tietoa kaikista alueen julkisen liikenteen järjestel-
mistä ja vaihtoehtoisista julkisista liikkumismuo-
doista. Kuka tahansa voi myös varata tilattavan 
kuljetuspalvelun (saksaksi ”Anrufsammeltaxi”) pu-
helimitse. Tämä on valtava parannus verrattuna 
MAMBA:a edeltävään tilanteeseen, jossa jokaisel-
la kunnalla oli oma varausnumeronsa. Liikkuvuus-
keskuksen uusi puhelinnumero korvaa 6 aiemmista 
11 numerosta, ja sen ennakoidaan lähitulevaisuu-
dessa korvaavan kaikki 11.  

Mitä muut alueet voivat oppia?
Ratkaisu oli erittäin riippuvainen paikallisten ih-
misten osallistumisesta ja yhteistyöstä. Yhtenä 
tavoitteena oli vähentää CO2-päästöjä, toisena 
kannustaa ihmisiä yhdistelemään eri liikennemuo-
toja ja vähentämään auton käyttöä ja jopa yksi-
tyisautojen omistamista. Lisäksi projekti yhdisti 
ihmisiä. Kyläauton on tarkoitus tehdä alueen eri-
laisten ihmisryhmien arjesta helpompaa.

Yksi vahva suosituksemme on, että motivoi-
tuneita henkilöitä otetaan mukaan paikan pääl-
lä, samoin erikoistunutta tukihenkilöstöä, joka 
voi tarkistaa toiminnan lainmukaisuuden ja aut-
taa erilaisissa hallinnollisissa kysymyksissä (esim. 
käyttösopimuksissa, vuokrasopimuksissa ja va-
kuutuksissa). Tekninen osaaminen on myös tär-
keää infrastruktuurin perustan luomisessa.

Suurin riski liittyy ehdottomasti tarpeeseen 
houkutella tarpeeksi käyttäjiä. Kriittistä massaa 
tarvitaan, jotta maaseudun yhteiskäyttöauto-
järjestelmät olisivat taloudellisesti elinkelpoisia. 
Potentiaalinen ongelma voidaan välttää vahvalla 
viestinnällä ja erittäin käyttäjäystävällisellä au-
tonvarausjärjestelmällä. Maaseudun yhteiskäyt-
töautojärjestelmä edellyttää myös ensiluokkaista 
rahoituskonseptia, koska pelkkä auton hankkimi-
nen ei riitä – lisähankintoja varten tarvitaan myös 
rahoitus (latausinfrastruktuuri, käyttöalusta jne.). 
Mainoslehtiset ja henkilökohtainen viestintä vaati-
vat kustannuksia ja panostusta, mutta ovat usein 
ponnistelun arvoisia.

Liikkuvuuskeskuksesta saadut kokemukset 
osoittavat, että on todella tärkeää tehdä tiivistä 
yhteistyötä oikeiden sidosryhmien kanssa. Kes-
kusta ylläpitää Cuxhavenin maakunta. Tärkeimpiä 
sidosryhmiä ovat liikenneyhdistykset, liikenneyhti-
öt, taksiyhtiöt ja alueen kunnat. Nämä kaikki ovat 

hyvin kiinnostuneita liikkuvuuskeskuskonseptista 
ja sitoutuneet siihen – koska se parantaa kaikkien 
liikkuvuutta.

Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten 
projekti jatkuu?
Suunnitelma on markkinoida kylän sähköautoa 
paljon entistä laajemmin, jotta saadaan enemmän 
ihmisiä käyttämään tätä ainutlaatuista palvelua. 
Ryhmille, yhdistyksille, ystäväporukoille ja kirkko-
yhteisöille kerrotaan yhteiskäyttöautomahdolli-
suudesta räätälöidyllä materiaalilla. Ihmisillä pi-
täisi olla mahdollisuus kokeilla varausjärjestelmää 
ja käyttää yhteistä autoa koeajoihin tai tapahtu-
missa käymiseen. Vaikka nykyään oletuksena on, 
että sosiaalinen media on mainoskampanjoiden 
kannalta tärkeä, tässä tapauksessa ja alueen 
erityisväestö huomioon ottaen painettu aineisto 
vaikuttaa toimivammalta. Tavanomaisten mai-
noslehtisten etuna on, että niitä voidaan jakaa jo-
kaisen kylän jokaiseen kotitalouteen, ja että kuka 
tahansa voi milloin vain tarkastella niitä – toistu-
vasti. On yhtä selvää, että hyvää selittämistä ei 
kaipaa pelkästään yhteiskäytön käsite. Lisäksi (ja 
erityisesti) kyläauton sähköulottuvuus (lataus, 
toimintasäde jne.) edellyttää, että kohderyhmälle 
jaetaan paljon tietoa.

Rahoituskonseptin hienosäätö edellyttää 
myös lisätyötä. Tavoitteena on hankkia lisärahoi-
tusta MAMBA-hankkeen päätyttyä. Myös uusia 
vapaaehtoisia kuljettajia etsitään, ja tarvitaan li-
sää koulutusmateriaalia, jotta auton käyttö olisi 
entistäkin helpompaa. Olisi mukavaa esimerkiksi 
kehittää sovellus, jotta varaus ja käyttökokemus 
helpottuisivat. Sinänsä peruskonsepti on kuitenkin 
osoittautunut hyvin onnistuneeksi, joten ennakoi-
tavissa ei ole merkittäviä muutoksia. 

Liikkuvuuskeskuksen seuraava suunnitteluvai-
he on korvata viimeiset 6 alkuperäisestä 11 pu-
helinnumerosta uudella puhelinnumerolla. Muita 
suunnitelmia ovat varaussovelluksen ja keskitetyn 
laskutuspalvelun kehittäminen, jotta julkisen lii-
kenteen ja tilattavan liikennepalvelun käyttö olisi 
mahdollisimman helppoa. Puhelinnumeron tar-
joaa ulkoinen palveluyritys. Uuden teknologian 
nopea kehitysvauhti tarkoittaa, että palveluntar-
joajan on senkin kehityttävä ja päivitettävä palve-
luita säännöllisesti.

4.5. ALFA – tilattava kuljetuspal-
velu ja vuorovaikutteinen kartta 
Plönissä Saksassa
Päätekijä: Beatrice Siemons, projektijohtaja, Plönin 
lääninhallinto 

Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
Pohjois-Saksan maaseudulla Plönissä otettiin 
käyttöön kaksi innovatiivista liikkuvuusratkaisua 
osana MAMBA-hanketta. Toinen niistä on tilatta-
vien kuljetuspalveluiden järjestelmä, jonka nimi on 
ALFA, eli ”Anruf-Linien-Fahrten" (kutsulinjakyy-
dit). Nimi kuvaa ratkaisun pääideaa. Ihmiset voivat 
käyttää yhteisiä takseja, jotka kulkevat kiinteillä 
reiteillä ja sovitussa aikataulussa, mutta vain jos 
ne on tilattu puhelimitse vähintään tuntia ennen. 
Toimituspuolella etuna on, että ajoneuvo lähete-

tään matkaan vain, jos se on tilattu. Toisin sanoen 
se ei koskaan aja tyhjänä. ALFA korvaa perinteisen 
linja-auton, kun kysyntä on alhainen, pääasiassa 
iltaisin ja viikonloppuisin. Palvelua käyttävät eri 
kohderyhmät: iäkkäät ihmiset, opiskelijat ja jopa 
turistit, jotka viettävät lomansa lähellä Itämerta, 
joka on vain 10 kilometrin päässä. Nämä tilatut 
matkat tarjoavat paremmat yhteydet pienistä 
kylistä lähikaupunkiin (Lütjenburg) ja sieltä Kieliin, 
Schleswig-Holsteinin osavaltion pääkaupunkiin. 
Maakunnan omistama bussiyhtiö VKP järjesti ja 
toteutti palvelun.. 

Toinen liikkuvuusratkaisu on niin sanottu liik-
kuvuuskeskus. Kyseessä on pohjimmiltaan inte-
raktiivinen kartta maakunnan liikenneverkosta, 
jota voi tarkastella missä tahansa tietokonees-
sa, älypuhelimessa tai tabletissa. Ks. https://
ploen-mobil.de/. Sen päätavoitteena on kerätä 
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ja tarjota luotettavaa tietoa liikkuvuuspalveluis-
ta sekä tehdä intermodaalisesta liikkuvuudesta 
vaivatonta. Tällaisen palvelun tarve johtuu sii-
tä, että Plönin maakunnassa on paljon erilaisia 
liikkuvuusvaihtoehtoja, jotka voivat sekoittaa 
joitakin ihmisiä. On myös erilaisia liikennemuo-
toja (bussi, taksi, juna jne.), jotka järjestetään 
eri tasoilla (maakunta, alue, kansallinen) ja joil-
la on erilliset aikataulut, omat verkkosivustonsa 
jne. Tämän julkisen liikennejärjestelmän ytimen 
muodostavat linja-autopalvelu, jota ylläpitää 
maakunnan omistama linja-autoyhtiö Verkehrs-
betriebeis Kreis Plön (VKP) sekä Schleswig-Hol-
steinin tärkeä alueellinen rautatieyhteys 
(Hampuri–Lyypekki–Kiel). Myös monia muita 
liikkuvuuspalveluja on saatavilla, tai eri toimijat 
kehittävät niitä. Näitä ovat esimerkiksi yhteis-
käyttöautot ja -pyörät, sitoutuneiden vapaaeh-
toisten perustamat ”liftauspenkit” tai vapaaeh-
toisten tarjoamat kuljetuspalvelut.

Liikkuvuuskeskus pyrkiikin yhdistämään 
nämä eri liikennemahdollisuudet niin, että ne 
ovat kaikki näkyvillä yhdessä tietokeskuksessa. 
Tarkoituksena on houkutella enemmän matkus-
tajia maakunnan linja-autoyhtiölle ja integroida 
muut olemassa olevat ja tulevat liikkuvuuspalve-
lut tähän järjestelmään. Liikkuvuuskeskuksesta 

Plönin liikkuvuuskeskus Saksassa on digi-
taalinen ratkaisu, jonka päätavoitteena 
on kerätä, jäsentää ja tarjota helposti 
saatavilla olevaa luotettavaa tietoa 
liikkuvuusvalikoimasta. Tavoitteena on 
tehdä matkan suunnittelusta yksinker-
taista ja vaivatonta. 
Perinteisten julkisen liikenteen reit-
tien lisäksi se ottaa jatkuvasti mukaan 
alueen uusia, innovatiivisia liikkuvuus-
palveluita, joiden markkinat kasvavat 
jatkuvasti. Pitkällä aikavälillä järjestelmä 
integroidaan turismipalveluihin osana 
digitaalis-fyysistä liikkuvuuskeskusverko-
stoa.
https://ploen-mobil.de/

Plönin liikkuvuuskeskus 
Saksassa 

halutaan tehdä mahdollisimman kätevä sekä 
alueen asukkaille että turisteille, mistä kertoo 
myös se, että mukaan on otettu myös nähtävyy-
det.

Mikä oli lähtökohta?
Plönin maakunta kattaa lähes 1 100 km2, ja asuk-
kaita alueella on noin 128 000, mikä tarkoittaa 
melko harvaa asutusta eli noin 120 henkeä km2 
kohti. Alueen kumpuilevat maisemat ovat valoku-
vauksellisia, siellä on noin 80 järveä ja se on lähel-
lä Itämeren rannikkoa, mikä kaikki tekee alueesta 
erittäin houkuttelevan turisteille.

Tavoitteena oli tarjota asukkaille enemmän 
yhteyksiä pienten kylien ja lähimmän suuremman 
kaupungin (Lütjenburg) välille parantamalla ole-
massa olevaa, ensisijaisesti koululiikenteeseen 
keskittyvää julkista liikennejärjestelmää.

Tämä teki paikallisesta linja-autoyhtiöstä sel-
keän ja tärkeän sidosryhmän, jolla oli kaikki tai-
dot ja henkilöstö hankkeen hallintaan. Pelkkä lin-
ja-autojen ja/tai reittien lisääminen ei kuitenkaan 
olisi ollut taloudellisesti kannattavaa, eikä siihen 
olisi siksi saatu maakunnalta hyväksyntää ja ra-
hoitusta. Selkeä poliittinen tahto maakunnan jul-
kisen liikenteen parantamiseen johti ensinnäkin 
selvityksen "Plönin alueen kysyntälähtöisen lii-
kenteen potentiaalin selvittäminen” tilaamiseen. 
ALFA-hankkeen täytäntöönpanoa koskevat po-
liittiset päätökset perustuvat tähän selvitykseen. 
Tämän jälkeen analyysiä on kehittänyt ja sitä hal-
linnoi hankeryhmä, jossa on mukana läänineuvos-
to, poliitikkoja ja kuljetusyrityksiä. 

Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset? 
ALFA otettiin käyttöön 1.3.2018, ja se löydettiin 
nopeasti, osittain siksi, että bussiyhtiö on tunnet-
tu ja paikalliset luottavat siihen. Lisäksi oli hyvin 
tärkeää, että järjestelmä on hyvin yksinkertainen 
käyttää. Matkustajat, jotka haluavat käyttää pal-
velua, tilaavat kyydin vähintään tuntia ennen läh-
töä nopealla puhelulla. Sitten he menevät sovitulle 
linja-autopysäkille juuri ennen suunniteltua lähtö-
aikaa, ja taksi poimii heidät kyytiin. He maksavat 
kuitenkin ainoastaan tavallisen linja-autolipun hin-
nan. Näin voitaisiin teoreettisesti tilata yhteensä 
22 545 matkaa vuodessa. Kun ratkaisu on ollut 
käytössä yli kaksi vuotta, käyttöluvut osoittavat, 
että todellisuudessa vuodessa tilataan noin 2 500 

tällaista kyytiä (eli 11 % mahdollisesta määrästä). 
Kuukausittain palvelusta hyötyy 400-450 henki-
löä, joten keskimäärin yksi matka palvelee kahta 
henkilöä. Tämä on huomattavasti enemmän kuin 
Saksan keskiarvo (1,5 henkilö matkaa kohti), ja se 
osoittaa ALFA:n vastaavasti korkean käyttöönot-
toprosentin.

Mitä muut alueet voivat oppia?
Hankkeen onnistumiseen vaikutti useita tekijöitä. 
Kuntaomisteinen kuljetusyhtiö teki varsin helpo-
ksi yksinkertaisen järjestelmän käyttöönoton: jo 
olemassa olevia reittejä parannettiin. ALFA:a pi-
detään oikeudellisesti julkisena liikenteenä, mikä 
helpottaa huomattavasti erilaisten lakisääteisten 
vaatimusten, vastuusäännösten, vakuutusten ja 
rahoituksen noudattamista. Lisäksi kävi ilmi, että 
hyvin varhaisessa vaiheessa ja läpi koko valmis-
telu- ja toteutusvaiheen käydyt tiiviit keskustelut 
sidosryhmien kanssa johtivat selkeään molemmin-
puoliseen yhteisymmärrykseen ja sitoutumiseen. 
Se, että ALFA:n kehityksessä ja toiminnassa on ol-
lut tuskin mitään ongelmia, johtuu todennäköisesti 
siitä, että kaikki asianomaiset sidosryhmät olivat 
siinä hyvin systemaattisesti mukana. Toinen erit-
täin tärkeä tekijä on ollut poliittinen tahto tällai-
sen hankkeen rahoittamiseen ja toteuttamiseen.

Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten 
projekti jatkuu?
ALFA: n aloitteentekijät, järjestäjät ja rahoitta-
jat pitävät hanketta onnistuneena ja kestävänä. 
Maakuntaneuvosto on siksi päättänyt rahoittaa 
vastaavia ALFA-hankkeita muilla alueilla. Yksi al-
koi 11.11.2019 maakunnan pääkaupungissa Plönis-
sä, ja kaksi muuta spin-off-pilottia on nyt suunnit-
teilla muilla alueilla.

Plönin maakunta tarjoaa kullekin pilottialueel-
le 100 000 euroa vuotuisesta budjetistaan osana 
ns. Daseinsvorsorgea – vähimmäistasoisten julkis-
ten palveluiden pakollista tarjoamista. Neuvoston 
yksiköt ja mukana oleva poliitikot katsovat, että 
paikallinen julkinen liikenne on maaseutualueiden 
elämänlaadun mittari, joten maakunnan eri alueil-
la on jo sovittu ja rahoitettu uusia pilotteja, jotka 
alkavat kohta.

Alkuperäinen ALFA-ratkaisu on käytännössä 
muutettu – lääninneuvoston päätöksellä – sään-
nölliseksi julkisiksi liikennepalveluiksi. Sen rahoit-
taa Plönin maakunta. Alueen asukkaille tämä 
tarkoittaa sitä, että he voivat edelleen luottaa 
taksikyyteihin, jotka täyttävät palvelutarjonnan 
aukot silloin kun linja-autot kulkevat harvoin.

Kuvakaappaus Plönin liikkuvuuskeskuksesta. Lähde: https://ploen-mobil.de/. 

https://ploen-mobil.de
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4.6. Luovat liikkuvuus- ja saavu-
tettavuusratkaisut Trelleborgissa 
Ruotsissa
Päätekijä: Christoffer Pettersson-Hernestig, pro-
jektipäällikkö.r

Trelleborgin kunta on Ruotsin mantereen eteläisim-
mässä kärjessä. Sillä on 35 kilometriä hiekkaista 
rantaviivaa eteläpuolella, pyökkimetsiä pohjoises-
sa ja välillä äärimmäisen hedelmällistä maaperää. 
Kunta on vain 37 km leveä, mutta sen alueelle mah-
tuu varsin maaseutumaisia alueita, joilla on maa-
seudulle tyypilliset haasteet ja esteet. Paikallisten 
liikkuvuustarpeet ja -mallit ovat melko tyypillisiä, ja 
niihin kuuluu vahva riippuvaisuus yksityisautoilusta. 
Kun autoista riippuvaiset ihmiset tulevat vanhoiksi, 
heillä ei ole kokemusta julkisen liikenteen käytöstä 
eikä luottamusta siihen. Joskus he eivät edes ole 
varmoja, miten bussilippu ostetaan, tai tiedä, että 

Trelleborgissa kaikki yli 67-vuotiaat paikalliset voivat 
käyttää kunnan sisäistä julkista liikennettä maksut-
ta. MAMBA-projektissa Trelleborg käytti kolmea 
erilaista lähestymistapaa näiden haasteiden rat-
kaisemiseksi.

4.6.1. Liikkuvuuskeskustelualusta
Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
Trelleborgissa MAMBA on onnistunut luomaan 
foorumin, jossa kunnan eri toimialat käsittelevät 
liikkuvuushaasteita ja suunnittelevat asianmukai-
sia ratkaisuja. Tämä saattaa kuulostaa hieman 
vaatimattomalta, mutta itse asiassa on yllättävän 
harvinaista, että eri toimialjoen työntekijät (jolla on 
erikoisosaamista) kokoontuvat tällä tavalla. Siksi 
on vain harvoja tilaisuuksia, joissa voisi koota ide-
oita, löytää synergioita ja kehittää uusia ideoita ja 
ratkaisuja. MAMBA-hanke tarjosi mahdollisuuden 

ALFA-hankkeen käynnistäminen – yhdessä julkisen liikenteen yrityksen, taksiyhtiön, lääninhallinnon ja paikallisen 
pormestarin kanssa. Lähde: Orly Röhlk.

puuttua tähän institutionaaliseen ongelmaan ja 
johti hyvin konkreettisiin ratkaisuihin, kuten jäljem-
pänä kuvataan.

Mikä oli lähtökohta?
Trelleborgin julkisten liikennepalveluiden määrä ja 
tiheys ovat suhteellisen hyviä. On kuitenkin selvää, 
että alueella tehdään liian monia yksittäisiä au-
tomatkoja, että ihmiset – erityisesti vanhemmat 
– tuntevat liikkuvuutensa riittämättömäksi, että 
matkustajien määrä linja-autoissa on paljon kapa-
siteettia pienempi ja niin edelleen. Siksi on entistä 
selvemmin havaittu, että järjestelmän eri kohdat 
eivät ole hyvin kytköksissä toisiinsa ja liikkuvuutta 
ja saavutettavuutta voitaisiin parantaa eri toimi-
alojen välisellä yhteistyöllä.

Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset?
Trelleborgin kunnan eri toimialojen yhdistämiseksi 
luotiin sisäinen verkosto, jossa on eri toimialojen 
edustajia. Verkoston tarkoituksena on oppia liik-
kuvuustarpeista, hyödyntää muiden toimialojen 
osaamista ja ideoita sekä antaa kommentteja ja 
palautetta toimialojen välillä. Hallinto- ja suun-
nittelutoimialat osallistuivat liikkuvuuskeskuste-
lualustan kehittämiseen. Aktiivisimpia osallistujia 
olivat kunnanhallituksen sekä suunnittelu- ja infra-
struktuuritoimialojen jäsenet.  

Mitä muut alueet voivat oppia?
Yksi keskeinen opetus oli, että innovaatioiden ei 
tarvitse aina olla uutta teknologiaa tai uusia tuot-

Municipality of Trelleborg, Sweden. Map by Nordregio.
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Trelleborgissa Ruotsissa yhdistettiin 
erilaisia konsepteja. Kunnalla on tietopain-
otteinen verkkosivusto, kunnan toimialat 
ylittävä liikkuvuustyöryhmä sekä fyysinen 
maaseudun yhteiskäyttötila. Digitaalinen 
liikkuvuuskeskus tarjoaa tietoa erilaisista 
liikkuvuusmuodoista, kuten perinteisestä 
julkisesta liikenteestä (esim. linja-autore-
iteistä) sekä innovatiivisista muodoista 
(esim. Kimppakyydeistä).  Kaikki tiedot 
löytyvät alueen esittelystä. Yhteiskäyt-
tötila paitsi tarjoaa tilaa, jonka ansiosta 
paikallinen väestö voi välttää työmatkan 
tarpeen, myös järjestää kimppakyytejä ja 
aikoo tulevaisuudessa lisätä palveluitaan 
esimerkiksi yhteiskäyttölaatikkopyörän 
suuntaan.

Kuva sisäisen verkoston liikkuvuuskeskustelusta. Valokuvaaja: Christoffer Hernestig.

Trelleborgissa Ruotsissa 
yhdistettiin erilaisia konsepteja

teita. Trelleborgissa projektipäällikkö ymmärsi, 
että jo se voisi olla innovatiivista ja tuottavaa, jos 
aloitettaisiin kaikkien toimialojen välinen vuoro-
puhelu ja yhteistyö, varsinkin kun ollaan julkisella 
sektorilla. Toisin sanoen organisaatioprosessien ja 
-rakenteiden muuttaminen voi olla yhtä tehokasta 
ja innovatiivista kuin uuden infrastruktuurin, tek-
nologian, tuotteiden tai palveluiden käyttöönotto. 
Itse asiassa monet käytännön ratkaisut syntyivät 
juuri tämän keskustelualustan kautta. Niinkin yk-
sinkertainen asia kuin iäkkäille tarkoitettu linja-au-
topalvelu voi olla alku, jota voidaan laajentaa ja 
levittää myöhemmin. Yhteistyötä tekevillä toimi-
aloilla löydettiin myös lähestymistapoja olemassa 
olevan infrastruktuurin käyttöön uusilla tavoilla, 
minkä ansiosta vältyttiin kalliin uuden infrastruk-
tuurin kustannuksilta. Esimerkiksi rakennusta, joka 
on päivän aikana tuntikausia tyhjillään, voidaan 
sinä aikana käyttää muihin tarkoituksiin (ks. jäl-
jempänä).

Elämme hektisessä maail-
massa, jossa ihmiset tarvit-

sevat rauhallisen ympäristön.
Käyttäjät yhteiskäyttötiloista

Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten 
projekti jatkuu?
Liikkuvuuskeskustelualusta jatkaa elämäänsä 
MAMBA-projektin ulkopuolella, ja tapaamisia on 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Eri liikkuvuus- ja 
kuljetustoimien toimenpiteet ja tulokset esitellään 
ja niistä keskustellaan tässä muodossa.

 4.6.2. Yhteiskäyttötila Kontorskafé ja 
digitaalinen liikkuvuuskeskus 
Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
Tutkimus osoitti, että monet alueen ihmiset voisi-
vat työskennellä kotoa käsin (jopa ennen korona-
viruspandemiaa) eikä heidän itse asiassa tarvitsisi 
taittaa päivittäistä työmatkaansa. Monet kuiten-
kin kammoavat perinteisen kotitoimiston sosiaa-

Kuva digitaalisen liikkuvuuskeskuksen kartoista yhteis-
käyttötilan seinällä. Valokuvaaja: Christoffer Hernestig.

lista eristystä. Niin sanottu yhteiskäyttötila voisi 
näin vähentää automatkojen määrää, edistää yh-
teisöllisyyttä ja parantaa elämänlaatua kylissä, 
jotka muuten olisivat täysin tyhjiä. 

Trelleborgin kunta on siksi, yhdessä voittoa 
tavoittelemattoman kyläyhdistyksen kanssa, pe-
rustanut tällaisen yhteiskäyttötilan Södra Åbyn 
pikkukylään, jossa asuu noin 180 henkeä. Tämän 
Kontorskafén (toimistokahvilan) perusajatuksena 
on, että ihmisten ei tarvitse lähteä töihin ja mat-
kustaa kaikkien palveluiden luo, vaan että kaiken 
pitäisi olla lähellä heidän kotiaan. Yhteiskäyttötila 
on fyysinen kokoontumispaikka, jossa ihmiset, joil-
la on mahdollisuus työskennellä kotoa käsin, voivat 
istua, työskennellä yhdessä ja käyttää infrastruk-
tuuria toimistona. Tässä korostuu saavutettavuu-
den merkitys (liikkuvuuden sijaan), joka on olennai-
nen osa MAMBA-logiikkaa.

Tämän fyysisen tilan lisäksi Trelleborgin kun-
ta kehittää digitaalista alustaa interaktiivisena 
karttana verkkosivuillaan: https://arcg.is/1H4aLi. 
Tämä toimii tietolähteenä matkustuspalveluiden 
saatavuudesta koko kunnassa. Se antaa käyttäjil-
le tietoa erilaisista liikennevaihtoehdoista. Kartal-
la näkyvää nähtävyyttä napsauttamalla näkyviin 
ilmestyy linkki, joka tarjoaa lisätietoja. Verkkosi-
vuston tavoitteena on tuottaa tietoa tavoista, 
joilla töihin voi liikkua, parhaassa tapauksessa 
muutenkin kuin yksin yksityisautolla. Digitaaliset 
kartat on tulostettu ja ripustettu esille yhteiskäyt-
tötilaan, jotta tilan käyttäjät saisivat käsityksen 
siitä, mitä liikennemuotoja Trelleborgin kunnassa 
on saatavilla.

Innovaatiot vahvistuvat, kun 
ihmiset tekevät yhteistyötä.

Käyttäjät yhteiskäyttötiloista

Mikä oli lähtökohta?
Yksityisautoiluun nojaava työmatkajärjestelmä 
aiheuttaa erilaisia liikenteeseen liittyviä ongelmia 
ja haittoja henkilöille, jotka eivät voi tai halua ajaa 
autoa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi kehitettiin 
ja pantiin täytäntöön osana MAMBA-projektia yh-
teiskäyttötila ja liikkuvuusalusta.

Yleisesti ottaen julkinen liikenne Trelleborgissa 
on melko hyvällä tolalla. Siksi päätettiin, että uusien 
palveluiden lisääminen ei olisi tehokkain ja vaikutta-
vin tie eteenpäin. Sen sijaan tavoitteena oli miettiä 

https://arcg.is/1H4aLi
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luovasti, miten uusi liikkuvuuskeskus – tai ehkä jopa 
saavutettavuuskeskus – voisi auttaa parantamaan 
ihmisten elämänlaatua.

tavoin. Esimerkiksi yhteiskäyttötilan tilat olivat jo 
olemassa, ja nyt niitä käytetään entistä tiiviimmin. 
Toinen myönteinen opetus saatiin lähiyliopiston 
kanssa tehdystä yhteistyöstä, mikä mahdollisti vi-
sioinnin siitä, miten Trelleborgin kuntaa kannattai-
si kehittää. Tämä auttoi löytämään uusia ideoita 
ja selkeyttämään kuvaa toivottavista tulevaisuu-
den skenaarioista. 

Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten 
projekti jatkuu?
Nykyinen testikausi arvioidaan yhdessä käyttäjien 
ja kaikkien sidosryhmien kanssa. Tulokset vaikutta-
vat siihen, otetaanko käyttöön uusia lisäpalveluja 
ja laajennetaanko tilan aukioloaikoja. Mainontaa 
ja markkinointia tarvitaan myös, jotta tietoisuus 
palvelusta lisääntyy. 

Ideoita ei missään nimessä puutu. Visioissam-
me tilasta tulee tietokeskus kaikenlaisille liikku-
vuuteen liittyville palveluille ja mahdollisesti myös 
yhteiskäyttöpolkupyörien keskus. Toinen mahdol-
lisuus on yhdistää yhteiskäyttötila olemassa ole-
vaan yhteisökeskukseen. Ihanteellisessa tapauk-
sessa Södra Åbyn testitapaus kehittyy hyväksi 
käytännön esimerkiksi maaseutukunnille niin Itä-
meren alueella kuin muuallakin. 

4.6.3. Iäkkäiden linja-automatkat
Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
Trelleborgin kunta järjestää maaseutualueiden 
ikääntyneille ihmisille linja-automatkoja, joiden 
tarkoituksena on edistää osallistujien välistä so-
siaalista vuorovaikutusta. Sivuvaikutus on se, 
että näillä lyhyillä matkoilla ikääntyneet oppivat 
käyttämään julkista liikennettä itsevarmemmin. 
Ratkaisu on seurausta Trelleborgin kunnan hallin-
to-osaston, sosiaaliosaston ja paikallisen linja-au-
toyhtiön välisestä yhteistyöstä.

Mikä oli lähtökohta?
Monilla vanhainkodeissa tai omillaan yksiöissä 
asuvilla ikääntyneillä on usein riski eristäytyä so-
siaalisesti. Alueen nykyiset julkiset liikennepalvelut 
eivät ole huonoja, mutta on käynyt ilmi, että käyt-
töä rajoittavat psykologiset esteet, tiedon puute 
tai pelkästään se, että todellisia tilaisuuksia tois-
ten ihmisten kohtaamiseen ei ole. Ryhmämatkojen 

Trelleborgin yhteiskäyttötila. Lähde: Christoffer Petters-
son-Hernestig..

Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset?
Yhteiskäyttötilassa mukana olevat sidosryhmät 
olivat Trelleborgin kunnan hallintotoimiala ja Södra 
Åbyn kyläyhdistys. Yhteistyö on keskeinen menes-
tystekijä, koska se helpottaa yhteydenpitoa asuk-
kaiden kanssa ja auttaa voittamaan näiden luot-
tamuksen. Kyläyhdistys omistaa tilan, kun taas 
Trelleborgin kunta suostui rahoittamaan juoksevia 
kustannuksia ja paikan päällä sijaitsevaa tukipis-
tettä. Näin yhteiskäyttötila saatiin MAMBA-testi-
vaiheessa käyttöön yhtenä päivänä viikossa.

Mitä muut alueet voivat oppia?
Todella hyvin Trelleborgissa toimi – ja voimme 
suositella myös muille – intensiivinen ja luotta-
mukseen perustuva yhteistyö eri puheenjohtajien 
välillä, mikä johti useisiin erityisen hyviin ideoihin. 
Oli myös mahdollista – ja tämäkin kannattaa ko-
pioida omaan käyttöön – etsiä keinoja, joilla ole-
massa olevia resursseja voitaisiin käyttää muilla 

Maaseudun kehitys on 
tärkeää, mutta niin on myös 

maaseutukulttuurin ylläpitämin-
en.
Käyttäjät yhteiskäyttötiloista

Viikonloput ovat pitkiä ja 
yksinäisiä,	kun	Träffpunkten	

(ikääntyneiden kohtaamispiste) on 
kiinni. Koulubussi tekee viikonlopu-
ista mielekkäämpiä.
Matkustajan kommentti

On niin vaikeaa päästä min-
nekään, kun ei ole autoa ja 

asuu maaseudulla. Siksi koulubus-
sihanke on niin hieno juttu. 
Matkustajan kommentti 

Etelä-Ruotsin maaseutumaisemaa ja iäkkäiden bussi. Tekijänoikeus: Niclas Ivarsson.

Tuntuu hyvältä tehdä jotain 
vanhuksille; he ansaitsevat 

sen, koska he ovat tehneet niin 
paljon meidän puolestamme. Kai-
kki ovat iloisia ja mukavia.
Linja-autonkuljettajan kommentti

Nämä lauantaimatkat ovat 
niin mukavia. Tapaa paljon 

uusia ihmisiä ja kaikki juttelevat 
keskenään.
Matkustajan kommentti

On niin mukavaa päästä 
hetkeksi ulos.

Matkustajan kommentti

Olen saanut bussissa uusia 
ystäviä.

Matkustajan kommentti
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Iäkkäiden bussissa. Tekijänoikeus: Niclas Ivarsson.

tarkoituksena on puuttua näihin ongelmiin, tuoda 
ikääntyneet ihmiset yhteen ja viedä heidät kohtei-
siin, joihin muutoin olisi vaikea päästä (esim. maa-
seudun kahvilat tai luonnonpuistot).

Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset?
Aluksi keväällä 2019 ryhmämatkoihin käytettiin 
kunnallisia koulubusseja, koska ne eivät ole käy-
tössä iltaisin tai viikonloppuisin. Tämä järjestely oli 
erityisen innovatiivinen, koska yhtäkkiä koulubus-
seista, sosiaalihuollosta ja liikenteestä vastaavat 
hallintoyksiköt muodostavat erityistyöryhmän 
ja alkoivat työskennellä yhdessä osastorajat ylit-
täen. Vaikka ensimmäisistä ryhmämatkoista saa-
tiin erittäin positiivista palautetta, koettiin myös 
turhautumista, koska kävi ilmi, että useat van-
hemmat ihmiset eivät päässeet ylös koulubussin 
portaita. Lisäksi oikeudelliset ongelmat vaikutti-
vat palveluun joulukuussa 2019, kun kävi ilmi, että 
koulubusseja ei saanut käyttää muiden kuin oppi-
laiden kuljettamiseen.
Vuoden 2020 alusta paikallinen linja-autoyhtiö ti-
lattiin liikennöimään linja-automatkoja. Ratkaisu 

voisi siis jatkua, ja MAMBA voisi tukea paikallista 
toimijaa jatkamaan sitä. On kuitenkin myönnettä-
vä, että alkuperäinen innovatiivinen, institutionaa-
linen järjestely ei toiminut pitkällä aikavälillä. Se 
kuitenkin oli idean alkuperäinen lähde, ja sellaisena 
se tullaan muistamaan.

Mitä muut alueet voivat oppia?
Yksi tästä ratkaisusta saatu opetus on se, että eri 
organisaatioissa – ja niiden erillisissä yksiköissä – 
on paljon tietoa. Haasteellinen (ja palkitseva) osa 
onkin tällaisen osaamisen hyödyntäminen esimer-
kiksi työryhmässä, jossa ovat mukana vanhusten 
hoidosta, vanhusten kuljetuksista ja hoitokotien 
henkilöstöstä vastaavat johtajat, jotka kaikki ovat 
päivittäin yhteydessä suunniteltuihin käyttäjiin. 
”Näin on aina tehty” -ajatusmallista eroon pääse-
minen ei kuitenkaan ole helppoa – mutta se on silti 
mahdollista. Toinen Trelleborgin kokemukses edel-
leen, ja on myös todennäköistä, että lähitulevai-
suuden vanhukset ovat aktiivisempia ja vaativat 
enemmän liikkuvuusratkaisuilta. Julkisen sektorin 
on sopeuduttava näihin trendeihin niin liikkuvuu-
den kuin maaseutualueiden palveluiden osalta. 

4.7. Kimppakyytisovellus Vejlessä 
Tanskassa
Päätekijä: Marianne Pedersen, projektipäällikkör

Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
Vejlen kunta teki yhteistyötä älypuhelinsovelluske-
hittäjä NABOGO ApS:n kanssa saadakseen Kes-
ki-Tanskan maaseudulla käyttöön kimppakyytiso-
velluksen4  ja tehdäkseen sen tunnetuksi. Ratkaisun 
pääkohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat 
matkustaa 13 kilometrin matkan Smidstrup/Skæ-
rupin kylästä alueen keskukseen Vejleen. Ainutlaa-
tuista hankkeessa on se, että toisin kuin Uber tai 
Lyft, NABOGO-palvelu keskittyy maaseudulle, ja 
sen tarkoituksena on vain kattaa kuljettajien mar-
ginaalikustannukset, ei tuottaa voittoa. Toinen 
mielenkiintoinen näkökohta on, että ajokortitto-
mat nuoret on otettu nimenomaisesti osaksi koh-
deryhmää. 

Lisäksi Vejlen alueelle on perustettu täydentä-
vänä toimenpiteenä liikkuvuuskeskus (ks. erillinen 
laatikko).

Mikä oli lähtökohta?
Smidstrupin/Skærupin kyläyhteisö on tiivis ja yh-
teisöhenki vahva. Kun paikallinen urheiluseura jär-
jestää tapahtumia, suuri osa kylästä osallistuu. 
Jos jotain paikallisesti merkittävää täytyy tehdä, 
monet ihmiset tulevat auttamaan. Tämä on tär-
keä etu kimppakyytijärjestelmälle, joka nojaa väis-
tämättä suureen keskinäiseen luottamukseen.

Kun ajatus innovatiivisesta kimppakyytiratkai-
susta syntyi, jotkut asukkaat ilmaisivat huolensa 
siitä, että se voisi heikentää jäljellä olevien kylään 
liikennöivien linja-autoyhteyksien kannattavuutta. 
Nämä signaalit otettiin vakavasti – kimppakyyti-
ratkaisu yhdistettiin kansalliseen matkasuunnit-
telijaan, mikä varmisti (ja myös paikalliset olivat 

 Veijle Municipality, Denmark. Map by Nordregio.



Liikkuvuutta kaikille maaseudulla 46 MAMBA 47

sitä mieltä), etteivät nykyiset linja-autopalvelut 
vaarantuisi.

Alueen mobiilidatayhteys on erittäin hyvä, jo-
ten tekniset puitteet ovat optimaaliset digitaali-
selle ratkaisulle. Oli tietenkin huolehdittava, ettei 
yhteyttä vanhempaan sukupolveen menetettäisi, 
sillä nämä eivät kaikki hallitse älypuhelimen käyt-
töä hyvin. Mutta muun väestön – erityisesti nuo-
re(mma)n kohderyhmän – kohdalla tätä huolta ei 
ollut. 

Kun palvelu on suunnattu nuoremmalle su-
kupolvelle, siitä voidaan saada myös taloudelli-
sia hyötyjä: jos työharjoittelun suorittaminen tai 
opiskelu kotiseudulla on heille helpompaa, heidän 
siteensä seutuun vahvistuu ja he saattavat pitkäl-
lä aikavälillä jopa jäädä sinne. Vejlen kimppakyyti-
palvelun lisäetuna on se, että lähialueilta tulevien 
yhtä henkilöä kuljettavien ajoneuvojen määrän 
ennakoidaan vähenevän. Tämä auttaa vähentä-
mään erilaisia liikenteeseen liittyviä ongelmia, jot-
ka ovat kasvaneet kaupunkikeskuksessa. 

 

Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset?
Ratkaisun johtava organisaatio on Vejlen kunta 
yhteistyössä sovelluskehittäjä NABOGO:n kanssa. 
NABOGO omistaa ratkaisun immateriaalioikeudet. 
Etelä-Tanskan julkisen liikenteen yhtiö on hankkeen 
kumppani. Myös Smidstrup/Skærupin kunnanval-
tuustolla oli suuri rooli sovelluksen toteuttamisessa 
ja paikallisessa markkinoinnissa. Useisiin paikallisiin 
yrityksiin otettiin yhteyttä ja niitä pyydettiin jaka-
maan tietoa palvelusta. Myös paikallinen uutiska-
nava TvSyd auttoi ratkaisun markkinoinnissa sekä 
pääjutulla että paikallisen poliitikon haastattelulla.

Halutun palvelun kuvauksen kirjoittamisesta 
kesti noin seitsemän kuukautta toteutuksen ensim-
mäiseen vaiheeseen. Sovelluksen käyttäjäystävälli-
syyttä oli kehitetty olemassa olevalla kokemuksella, 
kunnanvaltuuston jäsenten kanssa käytyjen perus-
teellisten keskustelujen pohjalta sekä kyselyllä, jolla 
saatiin yksityiskohtainen käsitys paikallisten liikku-
vuustarpeista.

Toistaiseksi sovellus on ollut melko suosittu, ja 
NABOGO on jopa saanut kyselyitä muilta alueilta, 
jotka ovat kiinnostuneita paikallisesti räätälöityjen 
lisenssien ostamista. Tämä palkitsee alkuperäisen 
aikomuksen, joka oli kehittää digitaalinen kimppa-
kyytialusta strategisesti, jotta sitä voitaisiin mu-
kauttaa tai käyttää uudelleen muilla alueilla. Ruot-
sissa Blekingetrafiken onkin jo ottanut NABOGO:n 
käyttöön omalla alueellaan. 

Tanskan Vejlen liikkuvuuskeskus on digi-
taalinen ratkaisu, jossa yhdistyvät erittäin 
innovatiivinen maaseudun kimppakyyti-
sovellus ja kansalliseen joukkoliikenneti-
etokantaan liitetty matkasuunnittelija. 
Tietyllä reitillä käytettävissä olevien 
kimppakyytipalveluiden ja perinteisen 
julkisen liikenteen ratkaisujen tietojen inte-
groinnin ansiosta käyttäjät voivat suunni-
tella liikkumistaan vaivattomasti. Ratkaisu 
kannustaa monimuotoiseen liikkumiseen 
maaseudulla, jossa matkustusvaihtoehto-
ja on vähän. Lisäksi kunnan kanssa tehty 
sopimus mahdollistaa sen, että julkisia 
linja-autopysäkkejä voidaan käyttää 
matkustajien noutamiseen ja kyydistä jät-
tämiseen. Näin molemmat liikennemuodot 
ovat helposti yhdistettävissä.
https://nabogo.com/partnerskaber/ 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.nabogo.app

Tanskan Vejlen 
liikkuvuuskeskus 

Kutsu naapuri autoosi
Kasper Mikkelsen, NaboGO

Mitä muut alueet voivat oppia?
Suosittelemme vahvasti käyttämään riittävästi 
aikaa ja energiaa kattavaan ja yksityiskohtaiseen 
sopimukseen kaikkien kolmansien osapuolten rat-
kaisujen tarjoajien kanssa, jotta vältytään neuvot-
teluilta ja muutoksilta projektin aikana. 

Vejlen kokemus osoittaa myös, että ihanneta-
pauksessa tarvitaan paikallinen lähettiläs, joka 
varmistaa, että ratkaisua pidetään keskiössä jat-
kuvasti myös projektin päättymisen jälkeen. Jos 
työskentelee yksinomaan kunnanvaltuuston kans-
sa, on riskinä, että sen huomio herpaantuu muiden 
tärkeiden tehtävien takia.

Hankkeelle oli suurta apua siitä, että se sai pai-
kallisesta uutiskanava TvSydistä tukijan ja viestin-
täkanavan, jonka kautta ihmisille tiedotettiin uu-
desta liikkuvuusratkaisusta ja muistutettiin siitä. 

 
Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten 
projekti jatkuu?
Vejlen tiimi onnistui luomaan erittäin luovia lähes-
tymistapoja kimppakyytisovelluksen markkinoin-
tiin. Esimerkiksi yksi ensimmäisistä tapahtumista 
järjestettiin paikallisessa supermarketissa. Tapah-
tuman vastaanotto oli erittäin hyvä ja käyttäjä-
määrät kasvoivat nopeasti. Tarve puhua todel-
listen ja mahdollisten uusien käyttäjien kanssa ei 
kuitenkaan pääty missään vaiheessa. Se on jatku-
va prosessi. Siksi on suunnitelmissa käydä super-
marketissa uudelleen, pystyttää tietopiste paikal-
liselle urheiluhallille ja olla läsnä muissa sopivissa 
paikoissa. Kimppakyytisovellusta markkinoidaan 
edelleen sosiaalisen median kanavissa ja paikallis-
television kautta.

Jotta voidaan varmistaa kestävä ja luotettava 
yhteys kunnanvaltuustoon, tiimi pyrkii löytämään 
jonkun, joka voisi toimia hankkeen lähettiläänä. Tä-
män jonkun tehtävänä olisi pitää yhteys hengissä 
ja muuttua ajan myötä ratkaisun tunnistettaviksi 

Kuvakaappaus NABOGO:sta kertovasta dokumenttiohjelmasta. 
Tekijänoikeus TVS. Lähde: https://www.tvsyd.dk/nyheder/09-09-2019/1930/kor-med-din-nabo-til-byen./

Julkiselle liikenteelle ei ole 
enää rahaa, joten meidän on 

tehtävä jotain muuta 
Steen Rend, kunnanvaltuusto

kasvoiksi. Lähivuosina olisi myös hyvä saada mu-
kaan paikallisia yrityksiä, joiden työntekijät voisi-
vat tarjota työmatkojaan kimppakyyteinä muille.

COVID-19-pandemian puhkeaminen on luon-
nollisesti vaikuttanut merkittävästi palveluun. 
NABOGO on siksi alkanut etsiä luovia ratkaisuja ja 
harkita sovellukseen liitettävää lisäpalvelua, jonka 
avulla käyttäjät voivat saada erilaisia tavaroita 
supermarketista (esimerkiksi) kuljettajilta, jot-
ka joka tapauksessa ajavat sen ohi. Tämä liittyy 
suoraan aiempaan ajatukseen yksityisten autojen 
käyttämisestä tavaroiden toimittamiseen. Se voisi 
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lääkkeitä kaupun-
gista tarvitseva vanhempi henkilö voisi tilata lääk-
keet sovelluksen kautta, ja kotihoidon työntekijä 
toimittaisi ne hänelle. Tämä idea kuitenkin osoit-
tautui olevan ristiriidassa tietosuojalainsäädän-
nön ja taksikilpailusäännösten kanssa. COVID-19 
voi kuitenkin johtaa siihen, että ajatus herätetään 
henkiin eri muodossa.

https://nabogo.com/partnerskaber/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nabogo.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nabogo.app
https://www.tvsyd.dk/nyheder/09-09-2019/1930/kor-med-din-nabo-til-byen
https://www.tvsyd.dk/nyheder/09-09-2019/1930/kor-med-din-nabo-til-byen.
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4.8. Palvelut ihmisten luo 
-saavutettavuusratkaisu Hallig 
Hoogessa Saksassa
Annika Schmiedek-Inselmann ja Nicole Rönnspieß

Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
Schleswig-Holsteinin Diakonia on osa kansallista 
hyväntekeväisyysjärjestöä, jolla on paljon jäsenlai-
toksia kaikkialla Schleswig-Holsteinissa. Diakonial-
la on pitkä historia sosiaalipalveluiden tuottamises-
sa. MAMBA-hankkeen yhteydessä Diakonia perusti 
sisäisen liikkuvuuskeskuksen, jossa keskusteltiin sen 
palvelut ihmisten luo -liikkuvuusvaihtoehtoihin liit-

Mainostapahtuma supermarketissa; ruokakoreja annettiin 10 ensimmäiselle henkilölle, jotka loivat profiilin NABOGO-
sovellukseen. Lähde: Marianne Pedersen.

tyvistä haasteista ja ratkaisuista. Diakonian sisäi-
nen liikkuvuuskeskus oli itseasiassa mukana myös 
“Hallig Hoogen mobiili sosiaalineuvonta” -hank-
keessa.

MAMBA-hankkeen alue on Hallig Hooge, joka on 
pieni Pohjanmeren saari Schleswig-Holsteinin länsi-
rannikolla. Myrskyt nostavat saarelle säännöllisesti 
tulvia. Saaren 109 asukasta asuvat korkeilla alueilla, 
joiden kokonaispinta-ala on 5,78 km². Lauttamatka 
mantereelle kestää noin 1,5 tuntia. Hoogessa on vä-
hän autoja, joista suurin osa saarelaisten omia, eikä 
turisteille tarkoitettujen hevos- ja kärryajeluiden li-
säksi ole julkista liikennettä.

Yleensä saarelaisten on mentävä mantereelle 

saadakseen sosiaalipalveluja, erityisesti neuvonta-
palveluja. Siksi liikkuvuuskeskus keskittyi Hoogen 
erityishaasteisiin ja kehitti palvelut ihmisten luo 
-mallin liikkuvuusratkaisuja.

Mikä oli lähtökohta?
Sen jälkeen, kun oli päätetty, millaista palvelua 
Diakonian MAMBA-tiimi halusi tarjota, se teki alus-
ta alkaen tiivistä yhteistyötä Hoogen pormestarin 
kanssa. Pormestarilla on neuvottelijan rooli ja hän 
osallistuu tapaamisiin saarelaisten kanssa saaren 
tapaamispisteessä eli Markttreffissä. Markttreff 
on paikallinen ruokakauppa, jolla on tärkeä rooli 
saaren sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Marktt-
reffissa majaa pitävä ensihoitaja on paikalla ja voi 
auttaa hätätilanteissa, lääkäri vierailee saarella 
kerran kahdessa viikossa, ja alueen pääkaupungin 

Kielin sairaalaan saa telelääketiedeyhteyden. Ai-
noa julkinen liikenne on lauttayhteys mantereelle, 
jossa ovat kaikki erikoislääkärit, neuvontapalvelut, 
ruokakaupat, toisen asteen oppilaitokset ja vaate-
kaupat.

Pormestarin tukema MAMBA-tiimi piti sään-
nöllisiä tapaamisia saarelaisten kanssa. Nämä 
tarjosivat perusrakenteen jatkuvalle, vaiheittaisel-
le prosessille, jolla otettiin käyttöön mobiilineuvon-
ta Hallig Hoogessa.

Koska monet Hoogessa, erityisesti iäkkäät 
ihmiset, eivät olleet kokeneita digitaalisten vies-
tintätekniikoiden käyttäjiä ja suosivat siksi kas-
vokkain tapahtuvaa viestintää, Rendsburgin Dia-
konian sisäinen liikkuvuuskeskus otti huomioon 
myös paikan päällä tarjottavien sosiaalipalvelui-
den järjestämisen.

Federal State of Schleswig-Holstein, Germany. Map by Nordregio.
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Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset?
Ensimmäinen askel oli järjestää säännöllisiä MAM-
BA-tapaamisia saarelaisten kanssa Markttreffis-
sä. Ensimmäisessä tapaamisessa haluttiin saada 
tietoa olemassa olevista resursseista ja ymmär-
tää ihmisten tarpeet, huolenaiheet ja toiveet. Näi-
den visualisoimiseksi piirrettiin ”ratkaisupuu”. Tä-
män mukaan saarelaiset painottivat eniten sitä, 
miten elää vanhaksi Hoogessa vailla murheita. He 
halusivat kursseja vanhusten hoidosta ja pyysivät 
pormestaria hakemaan kylähoitajaa tai valtion 
vapaaehtoistyöntekijää.

Seuraavassa kokouksessa MAMBA:n Hoo-
ge-ryhmä oli videoneuvotteluyhteydessä Poh-
jois-Friisinmaan hoivatukipisteen kanssa. Yksi 
tukipisteen henkilökunnan jäsen kertoi alueen ky-
lähoitajajärjestelmästä ja vastasi moniin kysymyk-
siin. Onneksi digitaalinen yhteys oli toimiva (mikä 
on harvinaista Schleswig-Holsteinin maaseudul-
la), ja keskustelu oli Hoogen asukkaille myönteinen 
ensimmäinen askel kohti digitaalisen teknologian 
käyttöä.

Samaan aikaan myös sisäinen liikkuvuuskeskus 
vei eteenpäin keskusteluja siitä, miten elää van-

haksi Hoogessa vailla murheita. Lisäksi vanhusten 
sosiaalihuollon järjestämisestä vastaava henkilö 
on MAMBA-tiimin tukena, kun Hallig Hoogessa 
järjestetään vanhustenhoidon kurssi kesällä 2020..

Mitä muut alueet voivat oppia?
Jotta voidaan toteuttaa onnistuneita palvelut ih-
misten luo -ratkaisuja, kuten Hoogessa, on erittäin 
tärkeää ottaa paikalliset asukkaat ja sidosryhmät 
mukaan alusta lähtien, jotta heidän tarpeensa ja 
toiveensa ymmärretään hyvin ja myös heidän ra-
joitteensa ja pelkonsa kuullaan ja otetaan vakavas-
ti. Hallig Hoogen kaltaisessa maaseutuyhteisössä 
erittäin suositeltavaa on visualisointitekniikoiden 
käyttö ja suora ihmisten välinen vuorovaikutus, 
erityisesti iäkkäiden ihmisten osalta. Tämä on 
erityisen tärkeää, jotta voidaan voittaa ihmisten 
luottamus ja selittää ehdotettu ratkaisu kasvok-
kain. Alhaalta ylös -lähestymistapa on keskeinen 
tekijä monitieteiseen lähestymistapaan perus-
tuvan liikkuvuushankkeen onnistumisen kannalta 
(tässä tapauksessa Diakonian sisäinen liikkuvuus-
keskus).  

Schleswig-Holsteinin Diakonian sisäinen 
liikkuvuuskeskus perustettiin vuonna 
2018. Se yhdistää eri erikoisalojen am-
mattilaiset. Se pyrkii lähestymään 
liikkuvuuskysymyksiä monitieteellisesti, 
erityisesti palvelut ihmisten luo -mal-
lissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on 
uudistaa Diakonian neuvontakonseptia. 
Diakonian kollegoiden ammatillinen 
tietämys on keskeinen resurssi. Liikku-
vuuskeskuksen ja pilotin yhtenä tavoit-
teena on parantaa maaseudun elämän-
laatua laajentamalla sosiaalipalveluiden 
saatavuutta.

Ratkaisupuu keskustelusta, joka käytiin Hallig Hoogen 
olemassa olevista resursseista. 
Lähde: Nicole Roennspiess.

Schleswig-Holsteinin Diakonian 
sisäinen liikkuvuuskeskus 

View from Hallig Hooge. Lähde: MAMBA. 

Keskustelukierros Hallig Hoogelle ehdotetusta ihmiset palveluiden luo -ratkaisusta. Lähde: Doris Scheer.

Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten 
projekti jatkuu?
Suunnitelmana on siirtää sisäinen liikkuvuuskeskus 
Schleswig-Holsteinin Diakonian yhteisiin viestintä-
rakenteisiin, laajentaa sosiaalipalveluiden saata-
vuutta ja tukea olemassa olevaa hanketta Diako-
nian ammattiosaamisen avulla. 

Hoogessa tavoitteena on tehdä saarelaisten 
tapaamisista säännöllisiä ja jatkaa palvelut ih-
misten luo -lähestymistapaa heikossa asemassa 
olevien ryhmien parissa. Näitä ovat kriisiperheet, 
työttömät, kodittomat, vammaiset, taloudellis-
ten ja psykologisten ongelmien kanssa kamppaile-
vat, riippuvuudesta kärsivät sekä ihmiset, joilla on 
erilaisia terveysongelmia. Yksi osa pitkän aikavä-
lin suunnitelmaa on luoda verkkokursseja Hoogen 
asukkaille. Ensimmäiseksi kurssiksi on suunniteltu 
dementiaa käsittelevää videokonferenssia. Sen pi-
tää Schleswig-Holsteinin dementiaosaamiskeskuk-
sen asiantuntija. Kurssi opettaa saarelaisia ja an-
taa näille valmiuksia tukea vanhoja naapureitaan 
entistä paremmin. Muita koulutusmuotoja, kuten 

vanhustenhoidon perusteita, ehdotetaan paikan 
päällä järjestettäväksi, koska niihin liittyy käytän-
nönläheisiä ja kasvokkain suoritettavia harjoituksia.

Meneillään olevissa MAMBA:n Hooge-kokouk-
sissa käsitellään palautetta kaikista järjestetyistä 
tapahtumista, ja kokouksissa keskustellaan jatku-
vasti liikkuvuushaasteista sosiaalipalveluiden saa-
tavuutta koskevissa kysymyksissä sekä kehitetään 
uusia ratkaisuja.
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4.9. Etelä-Pohjanmaan kuljetuspal-
veluiden alueellinen 
ohjausryhmä
Päätekijät: Tanja Aronsen, projektipäällikkö; Sanna 
Valkosalo, asiantuntija; Sami Perälä, asiantuntija 
(Seinäjoen Ammattikorkeakoulu); Päivi Tuisku, pro-
jektikoordinaattori; ja Jani Palomäki, asiantuntija 
(Etelä-Pohjanmaan liitto)

Mistä tässä innovatiivisen liikkuvuuden 
ratkaisussa on kyse?
Etelä-Pohjanmaan innovatiivinen liikkuvuusrat-
kaisu on yhteistyömalliin perustuva kuljetus-
palvelukeskus.  Keskeinen osa tätä ratkaisua on 
kuljetuspalveluiden alueellisen ohjausryhmän pe-
rustaminen. Ohjausryhmän päätarkoituksena on 

koordinoida erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuljetusvaihtoehtoihin perustuvaa kehitystyötä. 
Ryhmä ohjaa ja tukee alueellisia suunnittelupro-
sesseja, niihin liittyviä hankintatoimia ja itse kulje-
tuspalveluiden toimintaa.

Kuljetuspalvelukeskusmallin alkuvaiheen koh-
deryhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat kul-
jetusvaihtoehtoja terveyssyistä ja päästäkseen 
tiettyihin sosiaalipalveluihin (lakisääteiset kulje-
tukset). Myöhemmässä vaiheessa tästä palvelus-
ta voisivat hyötyä myös ne maaseudulla asuvat 
ikääntyneet ja muut asukkaat, jotka tarvitsevat 
kuljetusta. Kuljetuspalvelut -ryhmässä yhteistyö-
tä tekeviä tahoja on useita, koska tavoitteena on 
kuljetuspalvelujen parempi koordinointi koko maa-
kunnan alueella. Pitkän aikavälin visio on yksi koko 
alueen yhteinen kuljetusyksikkö.

South Ostrobothnia, Finland. Map by Nordregio.

Mikä oli lähtökohta?
Kuten muut MAMBA-hankkeen alueet, Etelä-Poh-
janmaa on syrjäinen maaseutualue, jonka ikään-
tyvä väestö on yhä riippuvaisempi erilaisista kul-
jetuspalveluista. Samalla julkisen sektorin kyky 
tarjota näitä palveluja heikkenee.

Liikenne- ja viestintäministeriö koordinoi kan-
sallisesti alueellisen kuljetusjärjestelmäsuun-
nitelman täytäntöönpanoa ja rahoitusta. Ete-
lä-Pohjanmaan liitto on oikeudellisessa vastuussa 
järjestelmän suunnittelusta (mukaan lukien inf-
rastruktuuri ja kuljetuspalvelut), mutta ei sen 
täytäntöönpanosta ja rahoituksesta. Suomessa 
Kansaneläkelaitos kattaa osan sosiaali- ja terve-
ydenhuollon kuljetusten kustannuksista, mutta 
loput kustannukset jäävät kuntien katettavaksi. 
Nämä kuljetuspalvelut on hankittava yksityisiltä 
palveluntarjoajilta, koska kunnat eivät järjestä nii-
tä sisäisinä palveluina. 

Jokaisen kunta järjestää ja hankkii palvelut itse, 
omilla hallintoresursseillaan ja rahoituspohjallaan. 

Tämä on haastavaa, koska käytännössä useimmil-
la kunnilla on vain vähän erityisosaamista ja re-
sursseja näiden velvoitteiden täyttämiseksi. Näin 
ollen julkisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
kuljetuspalvelujen järjestäminen ja integrointi on 
haastavaa. Palvelutuotannon seuranta on myös 
resurssien ja läpinäkyvyyden puutteen vuoksi riit-
tämätöntä.

Nämä ovat joitain syitä siihen, miksi liikenne-
palveluiden kustannukset maaseutualueilla ovat 
korkeat ja miksi ne ovat nousseet merkittävästi 
viime vuosina. Koska julkisen liikenteen rahoitus 
on edelleen niukkaa, pitkien välimatkojen kans-
sa kamppailevilla maaseutualueilla budjetointi ja 
suunnittelu on yhä vaikeampaa. Maaseudun kul-
jetuspalvelut myös nojaavat pääasiassa takseihin, 
sillä julkisen liikenteen saatavuus on rajallista.

Tämä tilanne on johtanut ymmärrykseen siitä, 
että kuntien kesken on jaettava tietoa ja koordi-
noitava toimintaa aiempaa paremmin.

Kuva 2: Kaaviokuva Etelä-Pohjanmaan kuljetuspalveluiden alueellisen ohjausryhmän toimintamallista. Tekijänoikeus: 
Etelä-Pohjanmaan liitto.
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Miten varsinainen toteutus tapahtui ja 
mitkä olivat ensimmäiset tulokset?
MAMBA-projektitiimi vastasi kuljetuspalveluiden 
alueellisen ohjausryhmän perustamisesta. Ete-
lä-Pohjanmaan liitto johtaa ryhmää ja toimii sen 
pääjärjestäjänä. 

Ryhmä koostuu seuraavista organisaatioista: 
Etelä-Pohjanmaan liitto (puheenjohtaja), elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), kuntien edusta-
jat, Kansaneläkelaitos, Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri.

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, noin kahdesta 
neljään kertaa vuodessa. MAMBA-hankkeen aikana 
järjestettiin useita sidosryhmäkokouksia ja työpajo-
ja, joissa keskusteltiin kilpailu- ja hankintaprosesseis-
ta ja muista aiheista. Näiden kokousten ansiosta on 
ollut mahdollista jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä 
kuntien välillä, ja nämä käytännöt ovat yhä saman-
suuntaisempia koko alueella.

Mitä muut alueet voivat oppia?
Konkreettisten ja hyväksyttävien tulosten saami-
seksi on olennaisen tärkeää, että kaikki sidosryh-
mät, eturyhmät, kohderyhmät ja loppukäyttäjät 
ovat mukana prosessin jokaisessa vaiheessa. Vies-
tinnän on myös oltava selkeää, läpinäkyvää, riittä-
vää ja oikein ajoitettua. 

Mitkä ovat seuraavat vaiheet ja miten 
projekti jatkuu?
Alueellinen ohjausryhmä jatkaa säännöllisiä kokouk-
siaan. Se jakaa tietoa sidosryhmille ja edunsaajille ja 
keskustelee niiden kanssa palveluista ja käytännöis-
tä. Ryhmä myötävaikuttaa yhdenmukaistettujen 
käytäntöjen ja menettelytapojen kehittämiseen ja 
luomiseen koko alueella. Jos yhteistyön henki jatkuu 
tulevina vuosina, pitkän aikavälin tavoite, eli yhden 
koko alueen yhteisen kuljetusyksikön perustaminen 
vuoteen 2023 mennessä, voidaan ilman muuta saa-
vuttaa. Silloin kaikkien Etelä-Pohjanmaan asukkai-
den – erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien – liikkuvuustilanne paranisi konkreettisesti.

Ohjausryhmän kokous. Lähde: Sanna Valkosalo.

View from South Ostrobothnia. Lähde: Regional Council of South Ostrobothnia.

5. Johtopäätökset 

Matkamme, jonka aikana kävimme tutustumassa 
eri MAMBA-ratkaisuihin, on nyt päättynyt. Kun 
nyt katsomme taaksepäin, haluamme korostaa 
joitakin keskeisiä seikkoja, jotka kannattaa ottaa 
huomioon, jos harkitsee vastaavanlaisten maa-
seudun liikkuvuusratkaisujen käynnistämistä tai 
edistämistä.

Yhteinen piirre kaikilla MAMBA-ratkaisualueilla 
on nuorempien ihmisten muutto kaupunkeihin ja 
jäljellä olevan väestön ikääntyminen. Tämä lisää 
sellaisten liikkuvuusratkaisujen kysyntää, jotka 
takaavat luotettavan pääsyn terveydenhuollon 
ja sosiaalihuollon palveluihin. Julkisen liikenteen 
kattavuus on tyypillisesti matala erityisesti har-
vaan asutuilla alueilla. Liikkuvuuden väheneminen 
rajoittaa myös iäkkäiden mahdollisuuksia sosiaa-
lisuuteen ja erilaiseen toimintaan osallistumiseen.

Liikkuvuusratkaisun onnistuminen riippuu kiin-
nostuksen määrästä ja siitä, miten sitoutuneita eri 
sidosryhmät ovat ratkaisua tukemaan. MAMBA:n 
esimerkit osoittavat, että paikallisviranomaisten 
luottamus myönteiseen tulokseen edistää sen 
kestävyyttä sekä taloudellisesti että juridisen 
kehyksen optimoinnin kautta, jolloin ratkaisu on 
houkuttelevampi mahdollisille palveluntarjoajil-
le. Yksi esimerkki tällaisen tuen merkityksestä on 
Pohjois-Karjala, jossa maakuntaliitto tuki ajatusta 
alusta alkaen ja ehdotti lainsäädäntöön muutok-
sia, jotka poistaisivat yrittäjyyden esteitä harvaan 
asutuilla alueilla (s.12). Plön-hanke onnistui, koska 
hallinto-, poliittinen ja palvelutaso tekivät yhteis-
työtä. Lisäksi tutkimus antoi vakuuttavaa näyttöä 
siitä, että tällaista ratkaisua tarvittiin (s.29). Cux-
havenin liikkuvuuskeskus saa tukea kuljetusjärjes-
töiltä ja taksiyhtiöiltä, koska yleinen näkemys on, 
että vain yhteistyöllä voidaan tarjota parempi liik-
kuvuusratkaisu (s.28). Paikallisten linja-autoyhtiöi-
den osallistuminen Trelleborgin-ratkaisuun auttaa 
myös paikallisten yritysten kehittämistä (s.36).

Toinen osa-alue, joka on huomioitava ennen 
liikkuvuuspalvelun suunnittelua, on tieto- ja vies-
tintätekniikan osaamisen taso ja alueen ICT-inf-
rastruktuurin laatu. Tämä vaikuttaa sopivien 
liikkuvuusratkaisujen valintaan sekä niiden to-

teuttamisen ja käyttöönoton nopeuteen. Vejlessä 
Tanskassa data-/liikkuvuusyhteydet ovat erittäin 
hyviä, mikä tarjoaa erinomaiset edellytykset digi-
taalisen kimppakyytisovelluksen toteuttamiseen. 
Hankkeen yksi kohderyhmä ovat nuoret, joille so-
velluspohjainen lähestymistapa on yleensä tuttu 
ja jotka voivat auttaa levittämään tietoa palve-
lusta muille väestönosille. Vaikka Pohjois-Karjalan 
alueella on kunnan tuki, alueen liikkuvuusratkaisun 
toimeenpanoa hidasti jonkin verran tarve kou-
luttaa ihmisiä käyttämään digitaalista alustaa. 
Tilanne on samanlainen Vidzemen alueella, jossa 
uusi liikkuvuuspalvelu rakennettiin puhelinviestin-
nän (eikä verkkopalveluiden) ympärille, koska Lat-
viassa monet ikääntyneet eivät käytä internetiä. 
Toinen opetus saadaan MAMBA-ratkaisusta Puo-
lan Bielskon alueella, jossa kävi ilmi, että ihmiset 
todella suosivat bussipysäkille kiinnitettyjä painet-
tuja aikatauluja. On mielenkiintoista, että Saksan 
Hallig Hoogen saaren asukkaat ilmaisivat pitä-
vänsä enemmän kasvokkain tapahtuvasta vies-
tinnästä, ainakin kun tarkoitus on käsitellä, esitellä 
ja selittää etäneuvontapalvelua. Pohjimmiltaan 
ihmisten tarpeet, pelot, toiveet, taidot ja huolenai-
heet on ymmärrettävä perusteellisesti ja niihin on 
vastattava riippumatta siitä, miten edistyksellisil-
tä, vanhentuneilta, järjellisiltä tai tunteellisilta ne 
vaikuttavat.

Tiedonvälitys ja käyttäjien vuorovaikutus ovat 
tärkeitä sekä palveluntarjoajille että käyttäjille. 
Vidzemen alueen liikkuvuuskeskusta koskevia tie-
toja on jaettu eri kanavien kautta: verkkosivus-
toilla, kansallisilla ja alueellisilla televisiokanavilla 
sekä kaupunkifestivaaleilla. Lisäksi Bielskon piiri 
on markkinoinut MAMBA-toimintaa jakamalla 
esitteitä kouluihin, terveyslaitoksiin ja kirkkoihin. 
Vejle tiedottaa säännöllisesti yleisöä mobiilisovel-
luksestaan paikallisella uutiskanavalla sekä Face-
book-julkaisuilla ja paikallisen televisioaseman 
kautta. Trelleborgin ratkaisun onnistuminen joh-
tuu varmasti liikkuvuuskeskustelualustan perus-
tamisesta. Ratkaisun ei kuitenkaan aina tarvitse 
olla monimutkainen. Joskus kyse on vain siitä, että 
osapuolet voivat kommunikoida keskenään.
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Hankintakysymykset olivat haasteellisia useis-
sa hankkeissa. Esimerkiksi tilattavia kuljetus-
palveluja ei vielä pidetä vakiintuneena julkisena 
liikennepalveluna Latvian tai Puolan nykyisissä oi-
keusjärjestelmissä. Tämä tarkoittaa, että tilatta-
vat kuljetuspalvelut liikkuivat aivan uudella alueel-
la, mikä aiheutti jonkin verran viivästyksiä. Siksi on 
olennaisen tärkeää tuntea sovellettavat paikalli-
set, alueelliset tai kansalliset oikeudelliset konteks-
tit ja hankintasäännöt sekä miettiä kaikkea niihin 
liittyvää hankkeen aikataulun kannalta. Varsinkin 
Trelleborgissa oli hankintalainsäädäntöön liittyviä 
ongelmia, jotka estivät alkuperäisen idean kunnan 
omistamien koulubussien käyttämisestä ikäänty-
neiden ihmisten vapaa-ajan kuljetuksiin. Hankkeen 
toteuttajat kuitenkin saivat aikaan ratkaisun ja 
aloittivat työskentelyn paikallisen linja-autoyhtiön 
kanssa.

Yksi MAMBA-ratkaisujen merkittävistä haas-
teista on varmistaa niiden pitkän aikavälin kes-

tävyys. MAMBA-hanke tuki erilaisten ratkaisujen 
kehittämistä ja käynnistämistä, uusien toiminta-
tapojen testausta ja kapasiteetin kehittämistä. 
Seuraava askel on löytää elinkelpoinen liiketoimin-
tamalli, hinnoittelujärjestelmä ja/tai sidosryhmät, 
jotka suostuvat kattamaan liikkuvuusratkaisujen 
ylläpitokustannukset tulevaisuudessa. Palvelun 
maksullisuus voisi ratkaista ongelman. Tämä kui-
tenkin on yleensä ristiriidassa kuljetuksen tasa-ar-
voihanteen kanssa, koska suuri osa palvelusta 
hyötyjistä on vammaisia tai iäkkäitä, joilla on rajal-
linen maksukyky.

Saavutettavuus palveluna on uusi lähesty-
mistapa siihen, miten yhteisöt voivat vähentää 
kuljetusten tarvetta ja parantaa yhteisön jäsen-
ten välistä viestintää sekä helpottaa työympä-
ristöjen tai palveluiden saatavuutta. Esimerkiksi 
Hallig Hoogen pitkän aikavälin tavoitteena on 
tarjota mahdollisuus videoneuvottelutyökaluihin, 
joilla sosiaalipalvelut voidaan tuoda saarelaisten 

luo. Trelleborgin maaseudun yhteiskäyttötila on 
esimerkki siitä, miten luova toimenpide voi vähen-
tää matkustamisen tarvetta. Tulevaisuudessa tä-
män yhteiskäyttötilan on tarkoitus kasvaa pienen 
mittakaavan liikkuvuuskeskukseksi, joka tarjoaa 
liikkuvuutta koskevia tietoja ja mahdollisesti jopa 
valikoituja palveluja (kuten yhteiskäyttöpolkupyö-
rät). Näin saavutettavuus ja liikkuvuus voidaan in-
tegroida entistä tiiviimmin. 

Tässä julkaisussa on tarinoita ihmisistä, jot-
ka uskalsivat kysyä uusia kysymyksiä, jotka olivat 
valmiita kokeilemaan jotain uutta ja halukkaita 
ottamaan riskejä tavoitellessaan parempaa elä-
mänlaatua alueensa asukkaille. Niin kuin aina kun 
vakiintuneista rutiineista poiketaan, matkan var-

rella oli haasteita, mutta niistä selvittiin luovuu-
della, sinnikkyydellä, hyvällä suunnittelulla ja vah-
vojen kumppanuuksien avulla.

Jos sinäkin olet valmis käynnistämään tai tu-
kemaan aloitetta, jonka tarkoituksena on paran-
taa oman maaseutualueesi saavutettavuutta 
ja/tai liikkuvuutta, suosittelemme ehdottomasti 
lukemaan myös julkaisumme Opas maaseudun 
yhteisöllisiin liikkuvuusratkaisuihin. Opas antaa 
vaiheittaista ohjausta siihen, miten tuloksia saa-
vutetaan. Se on saatavilla MAMBA:n verkkosivuil-
ta (www.mambaproject.eu). Sieltä löydät myös 
muita inspiroivia esimerkkejä, jotka osoittavat, 
että maaseudun taika voidaan yhdistää kaupun-
gin parhaisiin puoliin. Joten käydään hommiin!

Lähde: Alain Duss/Unsplash.
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Lisätietoja

Viitteet:
1 Lisätietoja on Nordregion sosioekonomisia teki-
jöitä koskevassa raportissa: www.mambaproject.
eu/products.

2 Lisätietoja on Vidzeme-ammattikorkeakoulun 
tutkimuksessa, joka käsittelee maaseudun in-
novatiivisten liikkumisratkaisujen taloudellisia 
tekijöitä: www.mambaproject.eu/products.

3 Lisätietoja on ilmasto-, energia- ja liikkumisin-
stituutin (IKEM) tutkimuksessa, joka käsittelee 
maaseudun innovatiivisten liikkuvuusratkaisujen 
juridisia tekijöitä: www.mambaproject.eu/prod-
ucts.

4 Saatavilla Apple Storesta osoitteessa https://
apps.apple.com/de/app/nabogo/id1458408721.
 Saatavilla Google Play Storesta osoitteessa htt-
ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.
nabogo.app&hl=de.
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