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Liikenne palveluna - iso mahdollisuus alueiden 
kannalta
§  Liikenne palveluna (ja Liikennekaari) ovat osa liikennealan ja aluekehityksen murrosta 

– vahva kytkentä niin alueiden saavute6avuuteen ja elinvoimaan kuin alueen sisällä 
tapahtuvan liikkumisen uudistamiseen ja tasa-arvoisuuteen.

§  Toimintatapa, jossa Ietoa ja digitalisaaIota hyödyntämällä luodaan yhteistyössä 
käy6äjien, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kesken tehokkaampia ja 
houku6elevampia liikenne- ja kuljetuspalveluita.

§  Julkisen rahoituksen osuus liikenteeseen käyte6ävästä rahasta on kokonaisuutena 
katsoen pieni, potenIaalinen palvelumarkkina myös alueilla iso!

§  Samalla yhteiskunta käy6ää kuitenkin suuria summia rahaa henkilökuljetusten 
ostoihin (1 mrd. euroa/v). Säästetäänkö leikkaamalla vai uusiudutaanko?

§  Eteneminen ei vaadi kohtuu6omia investointeja, ”H/K” erinomainen.
§  Rakentuu rii6ävän hyvin toimivalle infra- ja Ietoalustalle, 
     mu6a norsua ei tarvitse haukata kerralla. 
§  Mukaan kaikki liikennemuodot; saavutet-
     tavuus ja sujuvat matkaketjut.
§  Nyt on konkreIan aika – kunhan 
     Iedetään mitä tehdään!




Liikenne palveluna, 
ensiaskeleita Etelä-Savossa
§  Savonlinnan seudun liikkumisen mobiilisovellus 

§  Savonlinnan seudun mini-MaaS

§  Mikkelin seudun työmatka-MaaS

§  Saimaan matkailun kehi6äminen, matkailu- ja 
liikennepalveluiden yhdistäminen

§  Mikkelin seudun ekologisIikkahanke





Kokemuksia ja johtopäätöksiä vireillä olevista 
liikenne palveluna -hankkeista
§  Tarvitaan uu6a aja6elua, avointa keskustelua ja luo6amusta sekä kokeilukul6uuria. 

Alueilla on syntymässä ja jo syntynyt hyvää tahtoIlaa. Toimijat ovat ymmärtämässä 
tarpeen.

§  ”Yhteiskunnan” rooli muu6umassa mahdollistajaksi ja liikkeellepanijaksi sekä 
siemenrahoituksen antajaksi. Yritykset toimijana. Onko osapuolilla tähän valmiu6a?

§  Alueet ovat erilaisia – todellinen potenIaali ja fokus vaihtelevat eikä pelkkä 
markkinaehtoisuus toimi kaikkialla:
§  Suuret kaupunkiseudut
§  Keskisuuret & haja-asutusalueet/maakunnat (itsehallintoalueuudistus, 

järjestämisvastuu?)
§  Liikennekäytävät/vyöhykkeet.

§  Mukaan saatava paremmin myös valtakunnallisia toimijoita (VR, lentoliikenne), 
”matkaketjut”. Ulkoisen saavute6avuuden, paikallisen liikkumisen sekä ”viimeisen 
mailin” palvelujen yhdistäminen ja paketoinI. Oltava helpompaa ja halvempaa…

§  Kaikkien kulkuvälineiden, etenkin henkilöauton käy6öasteen parantaminen.
§  Uudistuminen mahdollistaa uudentyyppisen (myös paikallisen) yritystoiminnan 

syntymisen. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö luo (1) tehokkaita palveluita ja (2) 
rahoi6aa yksityistä sektoria parempien palveluiden kehi6ämiseen, palveluiden 
laajentamiseen ja jopa vienItoimintaan.



•  Tarvitaan alueen tahtoIla ja ymmärrys mitä tavoitellaan
•  Uudistetaan rohkeasI nykyIlan hiomisen sijaan, pois 

siiloista!
•  Osapuolten roolit, vastuut ja tehtävät sekä toteutusmallit 

ensin selville ennen hankintoihin menemistä - ke6eräsI. 
Onko valmiu6a avata markkinaa ja mahdollistaa? 

•  Tekniset valmiudet ovat pääosin olemassa, kysymys 
tahdosta ja liiketoimintamalleista.

•  Alueet ovat erilaisia – myös ratkaisut tulee räätälöidä.
•  Infra- ja Ietoalustat edellytys palvelujen synny6ämiselle.
•  Kanna6avan MaaS-palvelun pitää rakentua julkisesI 

tue6ujen/makse6ujen, rii6ävän suuren kysyntä-
kokonaisuuden varaan

•  Palveluntuo6ajat ja paikalliset yritykset heI mukaan, myös 
valtakunnalliset (saavute6avuus)

•  Uudistuksiin helpompi vaiku6aa sisältä käsin kuin 
neliraajajarrutuksella.

Liikenne 
palveluna on 

alueille 
mahdollisuus
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