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1. Johdanto

Harvaan asuttujen seutujen liikkumispalveluiden järjestäminen on haastavaa pitkien
etäisyyksien, harvan ja pirstaleisen asutuksen sekä ohuiden tavara- ja henkilövirtojen vuoksi.
Julkisen liikenteen tarjonta on usein heikkoa, ja sitä tuetaan voimakkaasti.
Liikkumispalveluita ja kuljetuksia järjestetään usein erikseen, ja esimerkiksi koulukyydit,
sosiaalihuoltolain (SHL), vammaispalvelulain (VPL) ja sairausvakuutuslain (SVL) mukaiset
kuljetukset sekä kuntien tavarakuljetukset ovat omia kokonaisuuksiaan.

Uudenlaiset liikkumispalvelut (Mobility as a Service, MaaS) nähdään keinona parantaa
harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta ja tarjota tehokkaita kuljetuspalveluita
integroimalla eri kulkumuotoja ja palveluita hyödyntämällä digitalisaatiota (Eckhardt ym.
2017b). Liikkumispalveluilla odotetaan olevan myös myönteisiä vaikutuksia ympäristöön,
kuten kulkutavan muutos henkilöautosta joukkoliikenteeseen ja jakamispalveluihin,
resurssitehokkuus ja päästöjen väheneminen (Karlsson ym. 2017). Liikkumispalveluiden
järjestäminen edellyttää julkisen sektorin osallistumista maaseutualueilla, joilla
markkinaehtoinen julkinen liikenne tai muut liikennepalvelut eivät ole kannattavia (Eckhardt
ym. 2020). Liikkumispalveluiden järjestämiseen on yleisesti suositeltu yhteistyötä julkisen ja
yksityisen sektorin välillä (esim. Eckhardt ym. 2017a, Polis 2017, ERTICO 2018).

Osana Sitran alueellisen liikkumisen rahoitushakua toteutettiin Alueellisten
Liikkumispalveluiden Integroitu Operointi -hanke (ALPIO). Hanke sisälsi alueellisia
liikkumiskokeiluja, joissa hyödynnettiin kutsuohjautuvaa liikennettä ja yhdisteltiin eri
käyttäjäryhmiä ja kuljetuksia digitalisaatiota hyödyntäen. Kokeilut tehtiin julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyössä Itä-Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla. Alueellisten
viranomaisten (kaupunki, maakuntaliitto, kuntayhtymä) tavoitteena kokeilujen osalta olivat
kustannussäästöt, parempi palvelutaso asukkaille sekä ympäristöhyödyt.

Tässä raportissa esitetään hankkeen kokeilujen vaikutusarviointitulokset yksilö-
/käyttäjätasolla, liiketoiminta-/organisaatiotasolla ja yhteiskunnallisella tasolla. Lisäksi
raportissa tarkastellaan kuljetusten yhdistelyn potentiaalia kustannus- ja
ympäristönäkökulmista. Hankkeessa on tuotettu myös kaksi muuta raporttia.
”Henkilökuljetusten yhdistelyn kokeilut ja suositukset” (Eckhardt ym. 2019) sisältää hankkeen
taustat, osapuolet, yleiset tulokset, suositukset ja johtopäätökset sekä aihepiiriin liittyvää
teknologianäkökulmaa. Kuljetusten hankinnoista on tehty raportti: ”Kuljetusten välityksen ja
yhdistelyn hankintamallit” (Merisalo ym. 2019). Lisäksi suosituksista on tehty tiivis dokumentti
”Toolkit – työkaluja alueellisten kuljetusten kehittämiseen” (Eckhardt & Lauhkonen 2019).
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2. Menetelmät

Tulokset perustuvat case-tutkimukseen, joka sisältää useita case-kohteita ja hyödyntää sekä
laadullista että määrällistä ainestoa. Case-tutkimukset toteutettiin kolmella alueella sisältäen
viisi kuntaa: Porvoo ja Loviisa Itä-Uudellamaalla, Mikkeli Etelä-Savossa sekä Ylöjärvi ja
Sastamala Pirkanmaalla. Tutkimusmenetelmä (Kuva 1.) sisältää kirjallisuuskatsauksen,
työpajoja, kyselyitä, haastatteluja, datankeruuta sekä tulosten muodostamisen.  Tutkimus on
pääosin laadullinen, mutta kyselyt ja yrityskonsortion (Kyyti Group, Vinka and Sitowise)
alusta tuottivat määrällistä aineistoa.

Kuva 1. Tutkimusmenetelmä

Kirjallisuuskatsaus sisälsi teoriaa liikkumispalveluiden, yksityisen ja julkisen sektorin
yhteistyön (Public-Private Partnership, PPP) sekä vaikutusarvioinnin osalta, ja katsaus on
esitetty hankkeen raportissa ”Henkilökuljetusten yhdistelyn kokeilut ja suositukset” (Eckhardt
ym. 2019).

Alueellisia työpajoja toteutettiin kaikilla kolmella kokeilualueella. Työpajoihin osallistui
kokeiluja toteuttaneita alueellisia viranomaisia sekä kuljetus- ja teknologiapalveluiden
tuottajia. Lisäksi Itä-Uudellamaalla työpajaan osallistui palvelun käyttäjiä, ja Etelä-Savossa
tilauskeskuksen henkilökuntaa. Työpajan aluksi eri sidosryhmät (käyttäjät, kuljetuspalvelu,
teknologiapalvelu, tilausvälitys ja viranomaiset) pohtivat omissa ryhmissään toteutetun
kokeilun vaikutuksia omasta tai oman organisaation näkökulmasta. Tämän jälkeen
keskusteltiin yhtenä ryhmänä eri sidosryhmien pienryhmäkeskustelujen havainnoista ja
mahdollisista palveluiden kehityskohteista.

Loppukäyttäjäkokemuksia kerättiin kyselyin:
- Porvoo Kyläkyyti: online-kysely, 15 vastausta
- Loviisa Kyläkyyti: online-kysely, 9 vastausta
- Mikkeli Moppe-palveluliikenne: kyselylomake jaettu ajoneuvoihin, 14 vastausta
- Pirkanmaa (Kuru ja Vammala):

o Kyläkyyti: online-kysely, 3 vastausta (käsiteltiin laadullisesti)
o PALI-asiakkaat: kyselylomake jaettu ajoneuvoihin, 22 vastausta
o VPL/SHL-asiakkaat: puhelinkysely, 8 vastausta

Kokeiluissa mukana olleita organisaatioita haastateltiin (Taulukko 1.). Haastattelut toteutettiin
puolistrukturoituina ja tuloksia analysoitiin laadullisesti.

Taulukko 1. Haastatellut organisaatiot

Alueelliset
viranomaiset

Porvoon kaupunki Loviisan kaupunki
Pirkanmaan liitto Sastamalan kaupunki
Ylöjärven kaupunki Mikkelin kaupunki
Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
(Essote)

Etelä-Savon
maakuntaliitto

Yritykset
Tuomi Logistiikka Oy Kyyti Group Oy
Vinka Oy Sitowise Oy
3 kuljetusyritystä
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Määrällistä aineistoa saatiin kyselyiden lisäksi yrityskonsortion teknologia-alustasta. Kaikkea
dataa, niin laadullista kuin määrällistä, hyödynnettiin tulosten analysointiin ja johtopäätöksiin.
Tulosten esitystavassa on hyödynnetty MAASiFiE-projektin tuottamaa liikkumispalveluiden
vaikutusarvioinnin viitekehystä (Taulukko 2.).

Taulukko 2. Vaikutusarvioinnin viitekehys (Karlsson et al. 2017)

Taso Mittari (KPI)
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Matkojen kokonaismäärä
Kulkumuodon muutos (henkilöauto à joukkoliikenne, jakamistalous…)

Eri kulkumuotoja sisältävien matkojen määrä
Asenteet joukkoliikennettä, jakamispalveluja ym. kohtaan
Koettu kuljetusten saavutettavuus
Kokonaiskustannukset yksilölle/ kotitaloudelle

Li
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-
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rg
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tio

ta
so

Asiakasmäärät
Asiakassegmentit (naiset/miehet, nuoret/vanhat jne.)
Yhteistyö arvoketjussa
Tuotot/ liikevaihto
Tiedon jakaminen
Organisatoriset muutokset/ muutokset vastuissa

Yh
te

is
ku

n-
na
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ne

n
ta

so

Päästöt
Resurssitehokkuus (tiet, ajoneuvot, maankäyttö…)
Liikennepalveluiden saavutettavuus (asukkaat)
Muutokset ajoneuvokantaan  (sähkö, automaatio)
Lainsäädäntö- ja politiikkamuutokset
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3. Kokeilujen kuvaukset

Hankkeessa oli kokeiluja kolmella alueella: Itä-Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja
Pirkanmaalla. Itä-Uudenmaan kokeilu toteutettiin Porvoossa ja Loviisassa, jossa testattiin
Kyläkyyti-nimistä kutsuohjautuvaa liikennettä aikoina, jolloin joukkoliikennettä ei ole tarjolla.
Palvelu tilattiin Kyyti-sovelluksella ja se operoitiin minibusseilla.

Etelä-Savon kokeilu toteutettiin Mikkelissä, jossa toinen Moppe-palveluliikenteen
minibusseista muutettiin kutsuohjautuvaksi. Lisäksi VPL/SHL-taksin ja kaupungin
päiväautojen osalta kokeiltiin uuttaa välitysjärjestelmää kyytien yhdistelyyn.

Pirkanmaalla kokeilu toteutettiin Ylöjärven Kurussa ja Sastamalan Vammalassa. Kokeilussa
integroitiin samaan järjestelmään eri käyttäjäryhmiä ja ajoneuvoja: VPL/SHL-taksit ja
palveluliikenteen PALI-minibussit. Itse maksaville asiakkaille tarjottiin myös Kyläkyyti-
palvelua, jossa Kyyti-sovelluksella tilattu matka yhdistyi PALI-minibussiin tai VPL/SHL-
taksiin.

Hankkeen teknisen ratkaisun tuotti yrityskonsortio, johon kuuluivat Kyyti Group, Vinka,
Sitowise ja Infotripla. Kyyti vastasi käyttäjäsovelluksesta ja Sitowise VPL/SHL-kyytien
tilausjärjestelmästä. Vinka yhdisti ja optimoi sovellus- ja VPL/SHL-tilausten kyydit ja reitit
ajoneuvoihin. Infotripla toimitti ajantasaista liikennetietoa Vinkan järjestelmään.

3.1 Itä-Uusimaa

Itä-Uudellamaalla Porvoossa ja Loviisassa kokeiltiin Kyläkyyti -palvelua (ruotsiksi
Byaskjussen). Kyläkyyti ajettiin minibusseilla kutsuohjautuvasti ovelta-ovelle -periaatteella.
Kyläkyyti tilattiin ja maksettiin Kyyti-sovelluksella.

Porvoossa kokeilu toteutettiin ajanjaksolla 14.1.-31.5.2019. Kohteena olivat pohjoiset kylät ja
Askolan eteläosa nauhamaisena alueena teiden varsilla (Kuva 2.). Alueella asuu noin 120
asukasta/km2, ja alueen pohjoisosa sisältää myös maaseutua.

Kuva 2. Porvoon Kyläkyyti-kokeilualue

Porvoossa Kyläkyyti palveli iltaisin klo 17.30-21.30, jolloin alueella ei ollut joukkoliikennettä
tarjolla. Palvelussa oli kaksi minibussia samanaikaisesti ajossa. Noudot tapahtuivat muutoin
asiakkaan ilmoittamasta osoitteesta, paitsi keskusta-alueen sisälle oli määritelty muutamia
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keräilyalueita ja pysäkkejä, joihin asiakas ohjattiin. Keskusta-alueen sisäiset matkat eivät
olleet mahdollisia. Joukkoliikenteen kanta-asiakkaille Kyläkyyti oli ilmainen, ja kaikille
asiakkaille tarjottiin kaksi ilmaista matkaa. Palvelun tavoitteena oli tarjota etenkin 10-20-
vuotiaille nuorille harrastekyytejä.

Loviisassa kokeilu toteutettiin ajanjaksolla 14.1.-28.6.2019. Kokeilu sisälsi seuraavat alueet:
Liljendal, Koskenkylä ja Vanhakylä (kartan tumma alue), sekä 21.2.2019 alkaen myös
Pernajan kirkonkylä, Hopom, Haddom ja Kuggom sekä Loviisan keskusta (kartan vaalea
alue) (Kuva 3.). Kokeilualueella asuu noin 6000 taloutta, ja alue sisältää paljon maaseutua.

Kuva 3. Loviisan Kyläkyyti-kokeilualue (Peltola 2019)

Kokeilussa tavoitteena oli tarjota erityisesti liityntäliikennettä moottoritien (Valtatie 7/ E18)
varteen pitkän matkan työmatkaliikenteeseen, mutta myös matkoja harrastus- ja
asiointikäyttöön. Noudot tapahtuivat muutoin asiakkaan ilmoittamasta osoitteesta, paitsi linja-
autopysäkeille oli määritelty keräilyalueita ja pysäkkejä, joihin asiakas ohjattiin niiden
ympäristöstä. Kyläkyyti palveli arkisin aamulla klo 5.15–7.15 ja illalla klo 16–19. Ajossa oli
yksi minibussi kerrallaan.

3.2 Etelä-Savo

Etelä-Savon kokeilu sisälsi kutsuohjautuvan palveluliikenteen (Moppe) sekä VPL/SHL-
kyytien yhdistelyn. Kokeilu toteutettiin Mopen osalta ajanjaksolla 1.3. - 14.6.2019 ja
VPL/SHL-kuljetusten osalta 12.3-14.6.2019. Kokeilualueena oli Mikkelin taajama-alue ja
taajaman vaihealue (Kuva 4.). Mikkelissä on asukkaita noin 54 000, ja VPL/SHL-asiakkaita
noin 1200.
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Kuva 4. Mikkelin palvelualue

Ennen kokeilua Moppe-palveluliikenne toimi reitti- ja aikataulupohjaisesti, ja toteutti pieniä
poikkeamia reitille kutsusta, jotka tehtiin puhelimitse suoraan kuljettajalle. Kokeilun aikana
toinen Moppe-autoista muutettiin kutsuohjautuvaksi ovelta-ovelle periaatteella, parantaen
palvelutasoa, ja tilaukset hoidettiin puhelimella Kyytineuvon puhelinkeskuksen kautta tai
Kyyti-sovelluksella. Lisäksi Moppe-autolla hoidettiin kaupungin ennalta määriteltyjä
säännöllisiä vakiotilauksia. Mopen käyttöaste oli hyvä, ja joitain VPL/SHL-asiakkaista siirtyi
taksikyydin sijaan käyttämään Moppea, jossa ei ollut omavastuuta.

Ennen kokeilua Kyytineuvo välitti VPL/SHL-kuljetukset arkisin klo 7-17, ja muulloin Etelä-
Savon taksi. Yhdistely hoidettiin manuaalisesti. Kokeilussa mukana oli yksi taksi ja kolme
kaupungin päiväautoa, joita voitin hyödyntää VPL/SHL-kyydeissä ryhmäajojen ulkopuolella.
Kyytineuvo välitti kuljetukset uudessa välitysjärjestelmässä, jossa oli automaattinen yhdistely.

3.3 Pirkanmaa

Pirkanmaalla kokeilu toteutettiin Ylöjärvellä Kurun alueella ja Sastamalassa Vammalan
alueella. Alueilla ei ole kattavaa sisäistä joukkoliikennettä. Kokeilun tavoitteena oli yhdistää
VPL/SHL- ja PALI-reitit samalle alustalle, josta niitä pystyttiin tarjoamaan myös muille
asiakkaille Kyyti-sovelluksella. Toukokuusta lähtien sovellusasiakkaiden tilaus yhdistyi PALI-
autoon ja kesäkuussa tilaus pystyi yhdistymään myös VPL/SHL-reittiin. Kokeilu päättyi
lokakuun 2019 lopussa.

Kurussa on asukkaita noin 2 600, ja VPL/SHL-asiakkaita noin 50. Vammalassa puolestaan
on asukkaita noin 16 000, ja VPL/SHL-asiakkaita noin 300. Molemmat alueet ovat
maaseudulla, ja Kurussa on myös harvaan asuttua maaseutua (Kuva 5.).
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Kuva 5. Maaseutu-kaupunki-luokitus Vammalassa ja Kurussa (SYKE 2015)

Kuva 6. esittää tilanteen ennen kokeilua ja sen aikana. Ennen kokeilua VPL/SHL-asiakkaat
tilasivat taksikyydin Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskuksen kautta. PALI-asiakkaat
tekivät tilauksensa soittamalla suoraan PALI-bussin kuljettajalle, ja kyyti hoidettiin
minibusseilla. Palveluliikenne on kaikille avointa, mutta suunnattu vanhuksille ja
liikkumisrajoitteisille. Alueiden joukkoliikennetarjonta oli hyvin vähäistä, eikä muille
käyttäjäryhmille ollut heille suunnattuja liikkumispalveluita.

Kokeilun aikana yhteiskunnan korvaamat VPL/SHL-kyydit sekä palveluliikenne avattiin itse
maksaville sovellusasiakkaille. Jotta yhdistely oli mahdollista, tehtiin Kurun ja Vammalan
VPL/SHL-asiakkaiden ja PALI-asiakkaiden kyytitilaukset Sitowisen järjestelmällä keskitetysti
Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskuksessa. Kyytien reititys ja yhdistely tapahtuivat
Vinkan järjestelmässä. Koska kaikki tilaukset olivat samassa paikassa, oli niitä mahdollista
tarjota laajemmin eri käyttäjäryhmille: VPL/SHL-asiakas pystyttiin yhdistämään myös PALI-
autoon, ja vastaavasti PALI-asiakas VPL/SHL-reittiin. Itse maksavat sovellusasiakkaat
tekivät tilauksen Kyyti-mobiilisovelluksella ja tilaus pystyi yhdistymään joko PALI-autoon tai
olemassa olevaan VPL/SHL-reittiin.

Palvelu nimettiin Kyläkyydiksi, koska se ei rajoittunut vain PALI-aikatauluihin, vaan palvelua
voitiin tarjota myös iltaisin ja viikonloppuisin, jos sopivia VPL/SHL-taksikyytejä oli tarjolla.
Yksityiset asiakkaat eivät voineet aloittaa VPL/SHL -taksireittiä, vaan heillä oli mahdollisuus
liittyä olemassa olevaan reittiin. Lisäksi kehitettiin Kyläkyyti-Eko, joka tarjosi matkoja
suuremmalla aikaikkunalla (1,5 h) asiakkaan toivomasta ajasta. Kurussa oli mahdollista tilata
Kyläkyyti liityntäliikenteenä bussipysäkille haluamansa bussin (linja 85) lähtö- tai
saapumisajan mukaisesti. Kurun PALI-autoilla hoidettiin myös tiettyjä kaupungin järjestämiä
vakiotilauksia (esim. koulukyytejä).

Kuru

Vammala
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Kuva 6. Kokeilun muutokset palveluihin (Eckhardt ym. 2019)



TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01152-19
12 (50)

4. Kokemuksia alueellisista kokeiluista

Tässä on kuvattu kokeilujen kokemukset perustuen kyselyihin, haastatteluihin ja työpajoihin.
Arviointi sisältää eri osapuolten näkemyksiä kokeilujen vaikutuksista: asiakkaat, liikennöitsijät
sekä hankkeeseen osallistuneet alueet ja yrityskonsortio. Arviointien yhteenvedot on esitetty
kappaleessa 6. kolmella tasolla: yksilö/henkilökohtainen, liiketoiminta/organisaatio ja
yhteiskunnallinen taso.

4.1 Asiakaskokemukset

4.1.1 Itä-Uudenmaan Kyläkyyti-asiakkaat

Porvoon kokeilussa palvelu tavoitti yhteensä 69 asiakasta, jotka tekivät yhteensä 363
matkaa, ja yhdistelyn myötä reittejä muodostui yhteensä 281 kappaletta. Loviisassa
palvelulla oli 16 käyttäjää, jotka tekivät yhteensä 139 matkaa, joista muodostui yhdistelyn
seurauksena yhteensä 119 reittiä. Porvoon käyttäjistä 15 ja Loviisasta 9 vastasi kyselyyn.
Vastaajista kaksi kolmasosaa olivat naisia ja kolmannes miehiä. Porvoon vastaajien keski-ikä
oli 39 vuotta ja Loviisan 53 vuotta. Kotitalouksien koko oli Porvoossa keskimäärin 4,6
henkilöä ja Loviisassa 1,8 henkilöä. Loviisassa kaikki vastaajat tilasivat matkan itselleen,
mutta Porvoossa 40 % vastaajista tilasi matkan lapselleen. Tarkasteltaessa kyselytulosten
kuvaajia, on huomioitava, että osassa kysymyksistä vastaaja on voinut valita useamman
vastausvaihtoehdon; tällöin vastausprosentteja on voinut kertyä yli 100. Kuvassa 7.
esitetään, kuinka monta eri ajoneuvoa vastaajien kotitalouksissa on keskimäärin.

Kuva 7. Ajoneuvot vastaajien kotitalouksissa

Kyläkyyti -matkan tarkoitus (Kuva 8.) oli Porvoossa useimmiten vapaa-ajan aktiviteetteihin
matkustaminen (66,7 %). Loviisassa yleisin tarkoitus matkalle oli työmatkat tai koulumatkat
(55,6 %). Porvoossa ja merkittävänä kohderyhmänä oli harrastuksiin matkustajat, kun taas
Loviisassa tavoiteltiin uutta palvelua työmatka- ja liityntäliikenteeseen. Vastaukset
heijastelevat melko hyvin palvelun kohderyhmiä. Porvoon vastaajista kaksi kolmasosaa
vastasi, että olisi tehnyt matkan auton kyydissä ilman Kyläkyytiä (Kuva 9.). Loviisassa
Kyläkyyti korvasi vastausten mukaan melko paljon kävelyä (44,4 %), pyöräilyä (33,3 %) ja
autolla ajamista (33,3 %). Kävelyn ja pyöräilyn korvautumista Kyläkyydillä voidaan pitää ei-
toivottuna tuloksena, mutta on huomioitava, että on vaikea arvioida paljonko kyseessä on
ollut liityntäliikenteeseen liittyvää matkustamista. Tällöin siirtymä joukkoliikenteeseen on
voinut ulottua myös pitkän matkan liikenteeseen, jolloin kokonaisuutena lopputulema olisi
toivotun kaltainen.
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Kuva 8. Matkan tarkoitus Kyläkyytiä käytettäessä

Kuva 9. Kulkumuodot, joita Kyläkyyti korvasi

Kuvassa 10. esitetään, mitkä tekijät saivat vastaajat käyttämään Kyläkyyti -palvelua.
Porvoossa merkittävimmät tekijät olivat käytettävissä olevan auton puuttuminen sekä
mukavuudenhalu tai helppous. Loviisan vastauksissa korostui palvelun edullisuus.
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Kuva 10. Palvelun käyttöön vaikuttaneet tekijät

47 % prosenttia Porvoon kyselyn vastaajista löysi palvelun sosiaalisen median tai tuttujen
kautta ja 40 % painetusta paikallislehdestä. Loput vastaajista löysivät palvelun kotiin jaetun
esitteen tai kunnan nettisivujen kautta. Loviisan vastaukset palvelun löytämisen osalta
erosivat Porvoon vastauksista melko paljon. Yleisin lähde palvelun löytämiselle Loviisassa oli
kunnan nettisivut (45 %). Sekä sähköisestä että painetusta paikallislehdestä palvelun löysi
22 % vastaajista (yht. 44 %) ja loput 11 % löysivät palvelun kotiin jaetusta esitteestä (Kuva
11.).

Kuva 11. Tiedotuskanavat, joista palvelu löydettiin
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Seuraavissa kuvaajissa esitellään vastaajien tyytyväisyyttä palveluun, suositteluhalukkuutta
sekä kokemusta palvelun eri osa-alueista. Vastaajat ovat olleet yleisesti hyvin tyytyväisiä
palveluun. Tyytyväisyyttä Kyläkyyti -palveluun kysyttiin asteikolla 1–5 (Kuva 12.), jossa yksi
tarkoittaa erittäin tyytymätöntä ja viisi erittäin tyytyväistä. Porvoossa kaksi kolmasosaa ja
Loviisassa 88,9 % vastaajista antoi korkeimman arvosanan viisi. Loviisassa loput vastaajista
11,1 % antoi toiseksi korkeimman arvosanan. Porvoossa yksi vastaaja viidestätoista (6,7 %)
on vastannut olevansa erittäin tyytymätön palveluun. Tästä huolimatta alin
suositteluhalukkuus palvelulle on ollut 8/10.

Suositteluhalukkuutta palvelulle kysyttiin NPS-asteikolla yhdestä kymmeneen (Kuva 13.).
NPS -luku (Net Promoter Score) laskettiin kaavalla: (Suosittelijoiden lkm - Arvostelijoiden
lkm) / Vastaajien määrä x 100, jossa suosittelijoita ovat 9–10 -välillä vastauksen antaneet ja
arvostelijoita ovat 1–6 -välillä vastauksen antaneet. Porvoossa NPS -luku oli 93 ja Loviisassa
100.

Kuva 12. Tyytyväisyys Kyläkyyti -palveluun

Kuva 13. Kyläkyydin suositteluhalukkuus

Kokemusta palvelun eri osa-alueista kysyttiin myös asteikolla 1–5 (Kuva 14.). Korkeimmat
pistekeskiarvot painottuivat Porvoossa ja Loviisassa kutakuinkin samoihin aihepiireihin.
Korkeimpia pistemääriä saivat kyydistä poistuminen, tietojen saanti matkasta sen jälkeen,
matkustusmukavuus, palvelun käytön turvallisuuden kokeminen, matkan edullisuus sekä
auton löytäminen ja kyytiin nousemisen helppous. Vastausten perusteella Porvoon käyttäjillä
on kohdistunut jonkin verran tyytymättömyyttä matkahaun toimimiseen sovelluksessa (3,60)
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sekä joukkoliikenteen kausilippuasiakkaiden edun käyttöönoton helppouteen (3,20).
Jälkimmäinen sai myös Loviisassa kohtalaisen matalat pistemäärät (3,67).

Kuva 14. Kokemuksia Kyläkyyti -palvelun eri osa-alueista

Kutsuohjautuvuus koettiin vastausten perusteella hyväksi palveluksi. Vastaajista kaksi
kolmasosaa vastasi, että matkustaisi mieluiten kutsuohjautuvalla liikenteellä, kun kysyttiin
käyttäisikö mieluummin perinteistä joukkoliikennettä vai kutsuohjautuvaa liikennettä (Kuva
15.).
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Kuva 15. Asenteet kutsuohjautuvaa liikennettä kohtaan

4.1.2 Etelä-Savon Moppe- asiakkaat

Mikkelissä kokeiluun kuuluvissa kuljetuksissa tehtiin yhteensä 4584 matkaa, jotka
muodostivat yhteensä 2439 reittiä. Matkoista 2163 ja reiteistä 839 kuului Moppe-
palveluliikenteeseen, sisältäen vakiotilaukset. Näistä 9 tilattiin sovelluksella. Palveluliikenteen
asiakkaiden tyytyväisyyttä selvitettiin autoihin jaetuilla kyselylomakkeilla. Tarkasteluun
valittiin kutsuohjautuvaa palvelua käyttäneet vastaajat, joita oli 14. Heistä yli 64 vuotiaita oli
12, yksi alle 25 vuotias, ja yksi ei ilmoittanut ikäryhmäänsä.

Palveluun oltiin yleisesti melko tyytyväisiä (Kuva 16.). Vastaukset pisteytettynä yhdestä
viiteen, muodostui keskiarvoksi 3,86. Vastauslomakkeiden vapaissa palautteissa palvelua
kiiteltiin, ja moni mainitsi palvelun olevan hyvä ja tarpeellinen seudulla. Palvelua toivottiin
myös jatkettavan.

Kuva 16. Moppe -asiakkaiden tyytyväisyys palveluun

Vastaajista 11 vastasi matkustavansa mieluummin perinteisellä tiettyyn reittiin ja aikatauluun
perustuvalla liikenteellä (Kuva 17.). Kutsuohjautuvalla liikenteellä ilmoitti matkustavansa
mieluummin kaksi vastaajista.
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Kuva 17. Moppe -asiakkaiden asenteet kutsuohjautuvaa liikennettä kohtaan

4.1.3 Pirkanmaan palveluliikenne-, VPL/SHL- ja Kyläkyyti-asiakkaat

Pirkanmaan kokeiluissa tehtiin yhteensä 9442 matkaa, jotka muodostivat yhteensä 5727
reittiä. Matkoista 4899 ja reiteistä 2422 tehtiin PALI-autoilla. Kurun PALI-matkoihin sisältyi
myös vakiotilauksia, kuten koulukyytejä. Sovellustilauksia oli yhteensä 16. Pirkanmaan
palveluliikenteellä matkustaneiden asiakkaiden tyytyväisyyttä kokeilunaikaiseen palveluun
selvitettiin autoihin jaettavilla kyselylomakkeilla. Vastaajia oli yhteensä 22, joista 18 käytti
palvelua Vammalassa ja neljä Kurussa. Vastaajien keski-ikä oli 76 vuotta ja heistä 18 oli
naisia. Lomakkeella kysyttiin asiakkaiden tyytyväisyyttä kyydin saapumiseen sovittuun
aikaan, kyydin saatavuuteen sekä soittamalla tilaamisen jonotusaikaan palvelussa (Kuva
18.). Asiakkaat olivat keskimäärin erittäin tyytyväisiä kyydin saapumiseen sovittuun aikaan.
Sekä Vammalassa että Kurussa vastausten keskiarvo oli yli neljän. Kyydin saatavuuteen
oltiin erittäin tyytyväisiä Vammalassa, mutta kurussa keskiarvo (3,33) oli lähempänä
neutraalia. Heikoimmat pistekeskiarvot sai soittamalla tilaamisen jonotusaika palvelussa.
Vammalassa tähän oltiin erittäin tyytymättömiä (ka. 1,60), mutta Kurussa tähän suhtauduttiin
neutraalimmin (ka. 3,33).

Kuva 18. Pirkanmaan PALI -asiakkaiden tyytyväisyys palveluun

Vastanneista 79 % matkustaisi mieluummin perinteisellä tiettyyn reittiin tai aikatauluun
perustuvalla joukkoliikenteellä ja 16 % kutsuohjautuvalla liikenteellä (Kuva 19.).
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Kuva 19. Pirkanmaan PALI -asiakkaiden asenteet kutsuohjautuvaa liikennettä kohtaan

Kurun ja Vammalan VPL/SHL-asiakkaat

Pirkanmaan kokeilujen matkoista 4543 ja reiteistä 3305 tehtiin VPL/SHL-autoilla. VPL/SHL-
kuljetuksissa olleiden asiakkaiden näkemyksiä selvitettiin puhelinkyselyllä. Vastaajia oli
yhteensä 8, joista naisia oli 6 ja miehiä 2. Vastaajien keski-ikä oli 75 vuotta.

Vastaajista viisi oli matkustanut taksilla, johon on tullut myös muita matkustajia (pois lukien
mahdollinen saattaja). Heistä neljä oli erittäin tyytyväisiä ja yksi melko tyytyväinen matkan
laatuun. Neljä vastaajaa koki, että yhdistelyn seurauksena matka-aika on pysynyt samana ja
yhden mielestä matka-aika pidentyi jonkin verran.

Kolmelle vastaajista oli tarjottu kuljetus palvelubussilla taksin sijaan. Heistä kaksi matkusti
palvelubussilla ja he olivat tyytyväisiä matkan laatuun. Mielipidettä palvelubussilla
matkustamisesta kysyttiin kaikilta haastateltavilta. Asenteet olivat pääosin melko myönteisiä
eikä matkustusmuotoa nähty suurena ongelmana. Liikuntarajoitteiset vastaajat olivat
kuitenkin epäileväisiä sen suhteen, onko palvelu heille sopiva.

Kyselyn lopuksi kysyttiin ”Mitkä ovat mielestäsi hyviä syitä taksikyytien, palvelubussin ja itse
maksavien asiakkaiden yhdistelyyn takseissa ja palvelubusseissa?” Kysytyt syyt ja
vastausten jakautuminen esitetään Kuvassa 20.

Yhteiskunnan rahan säästäminen 7/8 1/8
Halu saada seuraa/tutustua uusiin
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Ympäristön säästäminen 7/8 1/8
Uusien liikkumismahdollisuuksien
tarjoaminen harvaan asutuilla alueilla 7/8 1/8

Kyllä Ei En osaa sanoa

Kuva 20. VPL/SHL -asiakkaiden näkemykset syistä kyytien yhdistelylle

Kaikki muut paitsi halu saada seuraa koettiin seitsemän vastaajan mielestä hyviksi syiksi
yhdistellä kuljetuksia. Vastausten mukaan taksia tai palvelubussia ei koettu erityisesti
keskustelupaikaksi, vaikkakin kyytejä odottaessa asiakkaat mielellään keskustelivat
keskenään.

Taksien ja palvelubussien palveluun oltiin pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä. Kuljettajat
koettiin ystävällisiksi ja palvelualttiiksi. Kritiikkiä kohdistui kuljetusten odotusaikoihin sekä
kyytien saapumisen varmuuteen. Sekä etuajassa että myöhässä saapuminen saivat
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molemmat palautetta. Tilatun ajan osalta palvelussa sai olla joustoa +/- 5 minuuttia. Kaksi
haastatelluista kertoi varmistaneensa kyytien saapumista erikseen kuljettajalta kokeilun
aikana.

Osa haastatelluista koki kuljetusten järjestämisen joustavuuden vähentyneen kokeilun aikana
verrattuna aiempaan toimintamalliin. Kimppakyytejä oli aiemmin sovittu esimerkiksi samalta
alueelta lähtevien asiakkaiden ja kuljettajan kanssa. Kokeilun aikana tätä ei koettu toimivaksi.
Lisäksi kyydin tilaaminen seuraavaksi päiväksi koettiin haastavaksi.

Pirkanmaan Kyläkyyti -asiakkaat

Kyläkyyti -sovelluksen kautta kyydin tilanneiden asiakkaiden näkemyksiä palvelusta
selvitettiin online -kyselyllä, jonka kysymykset olivat samat kuin Porvoon ja Loviisan Kyläkyyti
-asiakkaille suunnatussa kyselyssä. Sovelluksen kautta tilanneita alueella oli melko vähän ja
kyselyyn vastasi kolme asiakasta. Kaikilla vastaajilla palvelun edullisuus sekä uteliaisuus ja
halu kokeilla uutta myötävaikutti palvelun käyttöön. Vastaajat olivat siirtyneet palvelun
käyttöön pyöräilystä, henkilöautoilusta, joukkoliikenteestä sekä taksilla matkustamisesta.

Vastaajista yksi oli tyytymätön ja kaksi tyytyväisiä palveluun kokonaisuutena. Palvelun eri
osa-alueisiin (katso kysytyt osa-alueet kuvasta 14) oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Kaikki
vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä Kyyti-sovelluksen rekisteröitymiseen ja käyttöönottoon,
palvelun turvallisuudentunteeseen, edullisuuteen sekä auton löytämiseen ja kyytiin ja
kyydistä pois nousemiseen.

Kaksi vastaajaa oli tyytymättömiä ja yksi tyytyväinen tilaamisen jälkeen sovelluksesta
saatavan vahvistumis- ja saapumisaikatiedon riittävyyteen. Lisäksi yksi vastaaja oli
tyytymätön tilatun kyydin saapumiseen sovittuun aikaan.

4.2 Liiketoiminta- ja organisaationäkökulma

4.2.1 Liikennöitsijät

Liikennöitsijöiden näkökulmat edustavat pääasiassa minibussien eli Moppe- ja PALI-
palveluliikenteen sekä Kyläkyydin liikennöitsijöitä. Taksiautoilijoiden näkemyksiä saatiin
työpajojen kautta. Yleinen tyytyväisyys kokeilunaikaiseen palvelukonseptiin on vaihdellut
pääasiassa neutraalista melko tyytyväiseen, mutta lisäksi tietyt osa-alueet kokeilussa saivat
kritiikkiä. Kokeilun toteutus vaihteli eri pilottialueilla, mikä vaikutti paljon siihen, mihin asioihin
myönteiset kokemukset tai kritiikki painottuivat.

Yrityksissä oltiin melko tyytyväisiä kutsuohjautuvaan toimintamalliin. Lisäksi
kutsuohjautuvasti kysynnän mukaan ajaminen on koettu melko mielekkääksi kuljettajien
keskuudessa. Toimintamallin koettiin vähentäneen ylimääräistä ajoa jonkin verran, ja niin
sanottuja hukkareissuja, joissa tilaaja ei saapunut paikalle, ei juurikaan tapahtunut. Tähän on
osaltaan voinut vaikuttaa se, että asiakkaan nimi on vaadittu lisättäväksi järjestelmään
sovellustilausten mahdollistamiseksi. Liikennöitsijät eivät kuitenkaan kokeneet ajetuissa
kokonaiskilometreissä merkittävää vähennystä reittipohjaiseen liikenteeseen verrattuna.
Kutsuohjautuvuuteen liittyvä kritiikki kohdistui pääasiassa järjestelmän tarjoamiin reitteihin,
jotka olivat toisinaan kuljettajien mielestä epäkäytännöllisiä.

Matkojen yhdistelyn koettiin toimivan pääasiassa tyydyttävällä tasolla ja eri asiakasryhmien
yhdistelemiseen samaan ajoneuvoon suhtauduttiin varovaisen myönteisesti. Sekä
järjestelmän reittien muodostus että tarjottujen aikataulujen toteutusmahdollisuus on
kuitenkin aiheuttanut kuljettajille ajoittaisia haasteita. Osittain tästä johtuen koettiin, että
kuljettajien ammattitaito ja paikallistuntemus edesauttoivat kokeilun onnistumista.
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Yhdistelyaste jäi osalla alueista melko matalaksi, ja koettiin, että yhdistelyjä oltaisiin voitu
tehdä enemmän kuin järjestelmä ehdotti.

Asiakasryhmien erityispiirteisiin toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Esimerkiksi
liikuntarajoitteisten asiakkaiden palvelemiseen tarvittava aika tulisi paremmin huomioida
sovelluksen tarjoamissa aikatauluissa. Kritiikki kohdistui myös muun muassa ikäihmisten
pidentyneisiin kyydin odotusaikoihin.

Palvelukokeilulla koettiin olevan vähäinen vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen.
Markkinaehtoisena liikenteenä kokeillun kaltainen palvelu olisi liikennöitsijöiden mukaan
erittäin haastavaa saada kannattavaksi. Lisäksi osa liikennöitsijöistä oli sitä mieltä, että
heidän kulurakenteeseen ja kannattavan toiminnan mahdollistamiseen tulisi kiinnittää
enemmän huomiota kuljetuspalvelujen hankinnassa.

Toiminta alue ja toiminta-aika koettiin pääasiassa hyväksi palvelussa. Jonkin verran
kannattavuushaasteita kutsuohjautuvassa liikennöinnissä aiheuttivat toisinaan pitkät
ajomatkat asiakkaan haussa. Toiminta-aikaan liittyen huomautettiin, että liikennöitsijän kuluja
muodostuu valmistelujen ja järjestelyjen vuoksi pidemmältä ajalta kuin itse palvelun toiminta-
ajalta.

Yksi haastatelluista oli sitä mieltä, että ajoneuvosovellus tuotti jonkin verran uutta tietoa
liikennöitsijälle. Kokemus sovelluksen toiminnasta vaihteli kaiken kaikkiaan kriittisestä melko
myönteiseen. Kartan ja aikataulujen koettiin toimivan melko hyvin, mutta sovelluksen
käyttökokemus sai myös kritiikkiä, ja yksi haastatelluista koki sen käyttökokemuksen heikoksi
työtehtävien aikana. Lisäksi ajoneuvosovellukseen toivottiin enemmän tietoa tulevista
tilauksista. Nyt kuljettaja näki sovelluksesta seuraavan päivän tilaukset, mutta tietoa toivottiin
useammalta päivältä.

4.2.2 Hankeosapuolet

Hankeosapuolten kokemuksia kerättiin pääasiassa alueiden edustajilta, ja myös
yrityskonsortiolta. Hanke edesauttoi yrityskonsortion tuotekehitystä ja sitä kautta
mahdollisesti uutta liiketoimintaa. Yrityskonsortion alusta tuotti dataa myös alueiden
käyttöön. Hanke lisäsi myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä liikkumispalveluiden
järjestämisen ja yhdistelyn osalta. Kokeiluista Porvoon Kyläkyyti on ainoa palveluista, joka
jatkui sellaisenaan kokeilujen jälkeen. Näin ollen kokeilu toi jo uutta liiketoimintaa Kyläkyytiä
tarjoaville yrityksille.

Alueelliset hyödyt liittyvät uuden toimintamallin mahdollistamaan resurssitehokkuuteen eli
kustannussäästöihin ja päästöjen vähenemiseen. VPL ja SHL -kyydit yhdisteltiin samaan
järjestelmään PALI-liikenteen kanssa, ja kyydit avattiin myös itse maksaville
sovellusasiakkaille. Kokeiltujen palveluiden koettu resurssitehokkuus vaihteli jonkin verran
alueiden välillä. Yleisellä tasolla oltiin sitä mieltä, että palveluilla on potentiaalia tuoda
kunnalle säästöjä, mutta säästöjen toteutumista kokeilussa ei pidetty itsestäänselvyytenä.
Säästöjen toteutumiseen vaikuttavina tekijöinä mainittiin muun muassa käytetty
hinnoittelumalli, liikennöitsijöiden tarve sitoutua palvelun kehittämiseen, ajoittain pitkät
ajomatkat kutsuohjautuvassa liikenteessä, valittujen ajoneuvojen kapasiteetti ja täyttöaste
sekä yhdistelyaste, joka jäi melko pieneksi kokeilussa. Yhdistelyasteen nostamisen lisäksi
palvelun resurssitehokkuutta voisi nostaa laajentamalla palvelua sisältämään myös muita
kuljetuksia, esimerkiksi koulukuljetukset. Ympäristön kannalta palvelun koettiin vähentäneen
kilometrisäästöjen myötä hiilidioksidipäästöjä, mutta päästövähennyksiä ei koettu
merkittäviksi.
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Yleisesti koettiin, että samoilla kustannuksilla voidaan saada kokeilun toimintamallissa
parempi palvelutaso, kuin aiemmassa toiminnassa. Lisäksi julkisin varoin tuettuja kuljetuksia
avaamalla voitiin luoda uutta kysyntää. Keskeisenä tuloksena oli se, että henkilökuljetusten
yhdistely on mahdollista ja monia rajoja pystytään murtamaan. Tulevien kuljetuspalvelujen
suunnittelun ja aiheeseen liittyvien hankkeiden kannalta kokeilu tuotti paljon arvokkaita
kokemuksia. Projektijohtamiseen kaivattiin yhtenäisyyttä ja selkeämpää yksittäistä
vastuutahoa. Hanke koettiin liian lyhyeksi, ja tämän ja osin resurssipulan vuoksi kehitystyö jäi
keskeneräiseksi.
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5. Suoritetiedot ja resurssitehokkuus

Palveluiden käyttömäärätietoja kokeilujen ajalta on esitetty Taulukossa 3., sisältäen
vakiotilaukset (Mikkeli ja Kuru). Kokeilualueiden kyytien yhdistelyaste vaihteli 1,17 ja 1,88
välillä. Yhdistelyaste on laskettu jakamalla matkojen lukumäärä reittien lukumäärällä. Luvut
ovat peräisin yrityskonsortion toimittamasta datasta, joka esitetään tarkemmin Liitteellä 2.,
sisältäen mm. yhdistelyasteen tilausten ja reittien suhteena sekä vakiotilausten määrän.

VPL/SHL-asiakkaita siirtyi kokeilun aikana käyttämään minibusseja: Mikkelissä Moppe-
palveluliikenteen asiakkaista 11,4 % oli VPL/SHL-asiakkaita, sekä vastaavasti Vammalassa
1,34 % ja Kurussa 2,16 % PALI-asiakkaista. Pirkanmaan kokeilussa syntyi kuusi erilaista
käyttäjäryhmä-/ajoneuvoyhdistelmää, kun sovellusasiakkaat, PALI-asiakkaat ja VPL/SHL-
asiakkaat kaikki pystyivät käyttämään PALI-autoa ja VPL/SHL-taksia. Kaikki mahdolliset
yhdistelytapaukset myös toteutuivat kokeilun aikana.

Taulukko 3. Palveluiden käyttäjätiedot alueittain

Kokeilualue
ja -ajanjakso

Porvoo
14.1.–31.5.

Loviisa
14.1.–28.6.

Mikkeli
19.2.–14.6.

Vammala
25.3.–31.10.

Kuru
4.3.–31.10.

M
in

ib
us

si
t(

PA
LI

,
M

op
pe

,K
yl

äk
yy

ti)

Reitit 281 119 839 338 2084

Matkat 363 139 2163 823 4076

Yhdistelyaste 1,29 1,17 2,58 2,43 1,96

Sovellustilaukset 293 119 9 2 8

VPL/SHL-
matkustajat ja
%-osuus

0 0 246 11 88

0% 0% 11,4 % 1,34 % 2,16 %

VP
L/

SH
L-

au
to

t

Reitit - - 1600 2842 463

Matkat - - 2421 3938 605

Yhdistelyaste - - 1,51 1,39 1,31

Sovellustilaukset - - 0 6 0

Itse maksavat
asiakkaat ja %-
osuus

- - 455 12 0

- - 18,79 % 0,30 % 0,00 %

K
A

IK
K

I
au

to
t

yh
te

en
sä Reitit 281 119 2439 3180 2547

Matkat 363 139 4584 4761 4681

Yhdistelyaste 1,29 1,17 1,88 1,50 1,84

Yh
di

st
el

y

Asiakas-ryhmien
yhdistely

- - 243 VPL/SHL-
tilausta PALI-
autoon

8 VPL/SHL-
tilausta PALI-
autoon
5 PALI-tilausta
VPL/SHL -
autoon

77 VPL/SHL
tilausta PALI-
autoon

Kyyti-yhdistelmät
(käyttäjäryhmä -
ajoneuvo)

Sovellus-
Kyläkyyti

Sovellus-
Kyläkyyti

5 kpl:
Sovellus-Moppe,
Puhelintilaus-
Moppe,
VPL/SHL-taksi,
VPL/SHL-päiväauto,
VPL/SHL-Moppe

6 kpl:
Sovellus - PALI-auto, sovellus -
taksi, PALI-asiakas -PALI-auto,
PALI-asiakas - taksi, VPL/SHL-
asiakas - taksi, VPL/SHL-asiakas -
PALI-auto
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Kokeiluissa saatiin yhdistelyn seurauksena kilometrisäästöjä, josta seuraa
päästövähennyksiä sekä VPL/SHL-kyydeissä kustannussäästöjä (Taulukko 4.).
Kilometrisäästöillä tarkoitetaan sitä, kuinka monta ajoneuvokilometriä on säästetty
yhdistellyillä reiteillä verrattuna tilanteeseen, jossa jokainen reitti olisi ajettu erikseen. Tiedot
eivät huomioi alueilla jo tehtyä yhdistelyä, vaan ilmoittavat muutoksen tilanteeseen, jossa ei
olisi yhdistelyä ollenkaan. VPL/SHL-asiakkaan omavastuun tulee olla saman suuruinen kuin
joukkoliikennelipun hinta, minkä vuoksi yhteiskunnan maksama osuus on suuri suhteessa
omavastuuosuuteen.

Itä-Uudenmaan Kyläkyyti-palvelun kyydeistä vajaa neljäsosa ja Mikkelin kokeilun kyydeistä
reilu kolmasosa saapui alkuperäiseen arvioituun saapumisaikaan (ETA) tai ennen sitä
(Taulukko 4.). Saapumisajan muutokset alkuperäisen arvioidun ajan jälkeen eivät olleet
suuria, esimerkiksi Kyläkyydissä kaikkien kyytien saapumisajan keskiarvo oli 3 minuuttia ja
10 sekuntia ETA:n jälkeen. Sovellustilauksissa asiakkaille on alun perin luvattu noudon
toteutuvan 20 min aikaikkunan sisällä, ja heille on kerrottu, että tarkkaa noutoaikaa voi alkaa
seurata sovelluksesta reaaliajassa.

Taulukko 4. Suorite-, kustannus- ja resurssitehokkuuteen liittyvät tiedot alueittain

Kokeilualue
ja -ajanjakso

Porvoo
14.1.–31.5.

Loviisa
14.1.–28.6.

Mikkeli
19.2.–14.6.

Vammala
25.3.–31.10.

Kuru
4.3.–31.10.

Asiakasmäärät Käyttäjät 69,
Reitit: 281
Matkustajat:
363

Käyttäjät 16,
Reitit: 119
Matkustajat:
139

Reitit: 2439
Matkustajat: 4584

Reitit: 3180
Matkustajat:
4761

Reitit 2547
Matkustajat:
4681

Asiakkaan maksama
hinta

3 tai 5 € 3 tai 5 € Moppe 3,30 €
(kertalippu)

PALI: 3–7,5 €
VPL/SHL:

4,27 €
keskimäärin

PALI: 3,5 €
VPL/SHL:

6,75 €
keskimäärin

Tuet per VPL/SHL-
matka

ka. 32,56 € ka. 56,40 €

Alun perin arvioitujen
saapumisaikojen
(ETA) täsmällisyys
(keskiarvo, hajonta)

Tietoa 453 matkasta:
-338 perillä ETA:n jälkeen
-115 perillä ennen ETA:a
- ka. 3min 10s ETA:n jälkeen
-9 kyytiä yli 20min ETA:n
jälkeen eli alun perin
tarjotun aikaikkunan jälkeen
- keskihajonta 0,004919

Tieto 1290
matkasta: 345
matkaa yli 5 min
ETA:n jälkeen yli 5
min ja 404 ennen
ETA:a (ka. -8 min)

PALI- ja VPL/SHL-
matkojen
henkilökilometrit

3392 km 1221 km 13 661 km 56 184 km 30 610 km

PALI- ja VPL/SHL-
matkojen
ajoneuvokilometrit

2952 km 1199 km 12 175 km 47 178 km 28 693 km

Km-säästöt
yhdistelyn
seurauksena

440 km
(13,0 %)

22 km
(1,8 %)

1486 km
(10,9 %)

9006 km
(16,0 %)

1917 km
(6,3 %)

Kilometrisäästöjen
mukaiset CO2-
päästövähennykset1

122 320 g 6 116 g 290 238 g 2 159 698 g 449 326 g

Km-mukaiset
kustannussäästöt2 748,0 € 37,4 € 2 526,2 € 15 310,2 € 3 258,9 €

1 Arvioitu LIPASTO -yksikköpäästötietokannan perusteella (http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/indexe.htm) käyttäen
CO2 päästöinä minibusseille 278 g/km (6t jakelukuorma-auto, tyhjä, taajama-ajo, EURO VI) ja henkilöautoille 168
g/km (1,3 hlöä, taajama-ajo, v. 2016 keskim.).
2 Taksana on käytetty 1,7 eur/km. Arvioissa ei huomioitu mahdollisia omavastuiden eikä lähtömaksujen
muutoksia.
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6. Tulosten yhteenveto

Vaikutusarvioinnin yhteenvedot on esitetty Taulukoissa 5.-8. MAASiFiE viitekehyksen
mukaisesti (Karlsson ym. 2017). Yhteenvedot on tehty alueittain, paitsi Itä-Uudenmaan
kokeilualueet käsitellään erikseen, koska palvelun kohderyhmät ja aikataulut poikkesivat
selkeästi toisistaan. Viitekehys on jaettu kolmeen tasoon: yksilö-/käyttäjätaso, liiketoiminta-
/organisaatiotaso ja yhteiskunnallinen taso. Arviointi perustuu kyselyihin, haastatteluihin,
työpajoihin ja yrityskonsortion toimittamaan dataan. Aiheutuneet muutokset ilmoitetaan
seuraavasti:  = kasvu, ¯ = vähennys, 0 = ei muutosta, n.a. = ei tietoa saatavilla.

Porvoon Kyläkyydin (Taulukko 5.) osalta tärkein näkökulma käyttäjätasolla on saavutettavuus.
Useita matkoja tehtiin Kyläkyydillä, koska muita vaihtoehtoja ei olisi ollut. Organisaatiotasolla
uusi liiketoiminta on suurin hyöty lyhyellä tähtäimellä, sillä palvelu jatkui kokeilun jälkeen ja toi
uutta liiketoimintaa kuljetus- ja teknologiapalveluiden tarjoajille. Pidemmällä aikavälillä
tarkasteltuna, palvelu käynnisti laajemman kutsuohjautuvan liikennepalvelun kehittämisen.
Merkittävin yhteiskunnallinen hyöty saavutettiin asukkaiden saavutettavuuden parantumisen
myötä. Myös resurssitehokkuus parantui.

Taulukko 5. Porvoon Kyläkyydin vaikutukset,  = kasvu, ¯ =vähennys, 0 = ei muutosta, n.a. =
ei tietoa saatavilla.

Taso Vaikuttavuuden
mittarit (KPI)

Lisäys/
vähennys

Huomiot

Yk
si

lö
-/k

äy
ttä

jä
ta

so

Matkojen
kokonaismäärä ¯

Palvelu vähensi vanhempien tarvetta kyyditä
lapsiaan.

Kulkumuodon muutos
(henkilöautoà
joukkoliikenne,
jakamistalous…)



Ilman kutsuohjautuvaa palvelua, 66,7%
vastaajista olisi matkustanut henkilöautolla
matkustajana ja 6,7% kuljettajana. (Huom!
Vastaajat saivat valita usean
vastausvaihtoehdon.)

Eri kulkumuotoja
sisältävien matkojen
määrä

n.a. Palvelu ei tarjonnut matkaketjuja

Asenteet
joukkoliikennettä,
jakamispalveluja ym.
kohtaan


Vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä palveluun (NPS
-luku oli 93) ja halukkaita jatkamaan palvelun
käyttöä.

Koettu kuljetusten
saavutettavuus 

26,7 % ei olisi tehnyt matkaa lainkaan ilman
kyläkyytiä, 80% valitsi Kyläkyydin, koska autoa ei
ollut käytettävissä.
(Huom! Vastaajat saivat valita usean
vastausvaihtoehdon.)

Kokonaiskustannukset
yksilölle/ kotitaloudelle

n.a.

73,3% vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 20%
melko samaa mieltä kyselyn väittämästä, että
tarjotut matkat olivat edullisia. Yli puolella
vastaajista palvelun edullisuus myötävaikutti
palvelun käyttöön.

Li
ik

et
oi

m
in

ta
-

/o
rg

an
is

aa
tio

ta
so

Asiakasmäärät  Kokeilulla oli 69 asiakasta ja sen aikana tehtiin
yhteensä 363 matkaa.

Asiakassegmentit
(naiset/miehet,
nuoret/vanhat jne.)

n.a.

Kyselyyn vastanneista:
· 66,7% oli naisia,
· 60 % työssäkäyviä ja

26,7% opiskelijoita/koululaisia,
· keski-ikä 39 vuotta
· vapaa-ajan matkoja tilasi 66,7% käyttäjistä,

joista 40% oli tilannut kyydin lapselleen.
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Yhteistyö arvoketjussa 
Palvelu toteutettiin yksityisen ja julkisen sektorin
yhteistyössä.

Tuotot/ liikevaihto  Palvelu toi liikennöitsijöille uutta liiketoimintaa.

Tiedon jakaminen 
Palvelualusta tuotti yksityiskohtaista tietoa myös
tilaajalle.

Organisatoriset
muutokset/ muutokset
vastuissa



Kokeilu käynnisti kutsuohjautuvan liikenteen
suunnittelun ja käyttöönoton sekä laajemmin
henkilökuljetusten järjestämiseen liittyvän
pohdinnan.

Yh
te

is
ku

nn
al

lin
en

ta
so

Päästöt ¯

Kokeiluun kuuluvissa kuljetuksissa ajetut kilometrit
vähenivät 13 %, eli 440 km, ja  CO2 -päästöt
vähenivät 122 320 g 3.
Kyselyn perusteella henkilöauton käytöstä
siirryttiin jonkin verran julkiseen liikenteeseen.

Resurssitehokkuus 
Joukkoliikenteen käyttömäärä lisääntyi sekä
ajoneuvojen käytön ja reittien optimointi paransi
resurssitehokkuutta (mm. kilometrivähennys).

Liikennepalveluiden
saavutettavuus
(asukkaat)


Kyläkyyti oli ovelta-ovelle -palvelu ajankohtana,
jolloin ei ollut joukkoliikennetarjontaa.

Muutokset
ajoneuvokantaan
(sähkö, automaatio)

0

Kokeilussa hyödynnettiin olemassa olevaa
ajoneuvokalustoa. Uusi ohjelmisto asennettiin
kuljettajien päätteille, jotta kokeilun teknisiä
ratkaisuja voitiin hyödyntää.

Lainsäädäntö- ja
politiikkamuutokset n.a.

Havaittu muutostarpeita matkaketjujen
edistämiseksi: matkakorttijärjestelmien välistä
yhteentoimivuutta tulee edistää.

Loviisan Kyläkyydin (Taulukko 6.) osalta huomioitavaa on palvelun erittäin tyytyväiset
käyttäjät. Lisäksi palvelu paransi saavutettavuutta ja tarjosi liityntäliikennettä alueella ja
aikana, jolloin ei ollut joukkoliikennettä tarjolla.

Taulukko 6. Loviisan Kyläkyydin vaikutukset,  = kasvu, ¯ =vähennys, 0 = ei muutosta, n.a. =
ei tietoa saatavilla.

Taso Vaikuttavuuden
mittarit (KPI)

Lisäys/
vähennys

Huomiot

Yk
si

lö
-/k

äy
ttä

jä
ta

so

Matkojen
kokonaismäärä

n.a.

Kulkumuodon muutos
(henkilöautoà
joukkoliikenne,
jakamistalous…)


¯

Ilman Kyläkyytiä matka olisi tehty:
- 55,5% henkilöautolla
- 77,7% kävellen tai pyörällä

Huomaa, että vastaajat pystyivät valitsemaan
useamman vaihtoehdon.

Eri kulkumuotoja
sisältävien matkojen
määrä

n.a.
Palvelu ei sisältänyt matkaketjuja, mutta Kyläkyyti
tarjosi liityntäliikennettä

Asenteet
joukkoliikennettä,  Käyttäjät olivat erittäin tyytyväisiä palveluun

(NPS100).

3 Arvioitu LIPASTO -yksikköpäästötietokannan perusteella (http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/indexe.htm) käyttäen CO2
päästöinä minibusseille 278 g/km (6t jakelukuorma-auto, tyhjä, taajama-ajo, EURO VI) ja henkilöautoille 168 g/km (1,3
hlöä, taajama-ajo, v. 2016 keskim.).
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jakamispalveluja ym.
kohtaan

Koettu kuljetusten
saavutettavuus 

11,1% ei olisi tehnyt matkaa ollenkaan ilman
Kyläkyytiä. Huomaa, että vastaajat pystyivät
valitsemaan useamman vaihtoehdon.

Kokonaiskustannukset
yksilölle/ kotitaloudelle n.a.

100% vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että
matkat olivat edullisia. Palvelun edullisuus vaikutti
77,8% asiakkaista päätökseen käyttää sitä.

Li
ik

et
oi

m
in

ta
-/

or
ga

ni
sa

at
io

ta
so

Asiakasmäärät 
Kyläkyytiä käytti 16 asiakasta yhteensä 139
matkalla.

Asiakassegmentit
(naiset/miehet,
nuoret/vanhat jne.)

n.a.

Vastaajista:
· 66,7% oli naisia,
· 77,8% oli työelämässä,
· keski-ikä oli 53 vuotta

Yhteistyö arvoketjussa 
Palvelu toteutettiin julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyössä.

Tuotot/ liikevaihto n.a. Palvelu ei jatkunut sellaisenaan kokeilun jälkeen.

Tiedon jakaminen  Yrityskonsortion tuottama digitaalinen alusta tuotti
dataa, jota jaettiin asiakkaan kanssa (kaupunki).

Organisatoriset
muutokset/ muutokset
vastuissa

n.a. Henkilöliikenteen kokonaisselvitys on meneillään.
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Päästöt n.a. Ei merkittävää vähennystä vähäisen
käyttäjämäärän ja matalan yhdistelyasteen vuoksi.

Resurssitehokkuus n.a. Reittioptimointisovellus saattoi parantaa
ajoneuvojen resurssitehokkuutta.

Liikennepalveluiden
saavutettavuus
(asukkaat)


Kyläkyyti toi uuden ovelta-ovelle palvelun
ajankohtana, jolloin joukkoliikennettä ei ollut tarjolla.

Muutokset
ajoneuvokantaan
(sähkö, automaatio)

0
Kokeilu toteutettiin olemassa olevalla kalustolla.
Kuljettajat ottivat uuden ajoneuvosovelluksen
käyttöön.

Lainsäädäntö- ja
politiikkamuutokset n.a.

Etelä-Savon (Taulukko 7.) kokeilussa käyttäjätasolla saavutettiin kulkumuodon muutosta
takseista minibusseihin eli Moppe-palveluliikenteeseen ja päiväautoihin. Tämä muutos
paransi yhteiskunnallisella tasolla resurssitehokkuutta. Kokeilun merkittävin muutos on
todennäköisesti organisaatiotasolla tapahtuvat muutokset toiminatavoissa ja vastuissa.
Kokeilun seurauksena VPL/SHL-kyytien järjestäminen siirretään osaksi Sansian vetämää
kokonaisuutta, jossa hankitaan ja toteutetaan useamman kunnan kuljetuspalveluita. Lisäksi
Moppe-kokeilun seurauksena kutsuohjautuvaa liikennettä aletaan jatkokehittää ja laajentaa.
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Taulukko 7. Mikkelin kokeilun vaikutukset,  = kasvu, ¯ =vähennys, 0 = ei muutosta, n.a. = ei
tietoa saatavilla.

Taso Vaikuttavuuden
mittarit (KPI)

Lisäys/
vähennys

Huomiot
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Matkojen
kokonaismäärä

n.a.

Kulkumuodon muutos
(henkilöautoà
joukkoliikenne,
jakamistalous…)


Taksimatkoja korvattiin minibusseilla (päiväautot ja
Moppe).

Eri kulkumuotoja
sisältävien matkojen
määrä

n.a. Palvelu ei tarjonnut matkaketjuja.

Asenteet
joukkoliikennettä,
jakamispalveluja ym.
kohtaan

n.a. Käyttäjät olivat tyytyväisiä kutsuohjautuvaan
Moppe-liikenteeseen (3,86/5).

Koettu kuljetusten
saavutettavuus 

Moppe -palvelu koettiin tärkeäksi ja toimivaksi
alueella ja moni kyselyyn vastaaja toivoi sen
jatkuvan.

Kokonaiskustannukset
yksilölle/ kotitaloudelle n.a.
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Asiakasmäärät  Vain muutama uusi sovellusasiakas.
Asiakassegmentit
(naiset/miehet,
nuoret/vanhat jne.)

n.a. Vastaajat olivat pääsääntöisesti yli 64-vuotiaita.

Yhteistyö arvoketjussa  Palvelu toteutettiin julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyössä.

Tuotot/ liikevaihto n.a. Palvelu ei jatkunut sellaisenaan kokeilun jälkeen.

Tiedon jakaminen 
Yrityskonsortion tuottama digitaalinen alusta tuotti
dataa, jota jaettiin asiakkaan kanssa (kaupunki,
sote, maakuntaliitto).

Organisatoriset
muutokset/ muutokset
vastuissa



Kokeilun seurauksena VPL/SHL-kyytien
järjestäminen siirretään osaksi isompaa Sansian
vetämää kokonaisuutta. Lisäksi kutsuohjautuvaa
liikennettä aletaan jatkokehittää ja laajentaa.
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Päästöt ¯
Kokeiluun kuuluvissa kuljetuksissa ajetut kilometrit
vähenivät 10,9 %, eli 1486 km, ja  CO2 -päästöt
vähenivät 290 238 g 4.

Resurssitehokkuus 
VPL/SHL-kyytejä yhdisteltiin sekä ajettiin myös
päiväautoilla ja palveluliikenteen autoilla, mikä
parantaa resurssitehokkuutta (mm. km-vähennys).

Liikennepalveluiden
saavutettavuus
(asukkaat)

 Moppe tarjosi ovelta-ovelle palvelun.

Muutokset
ajoneuvokantaan
(sähkö, automaatio)

0
Kokeilu toteutettiin olemassa olevalla kalustolla.
Kuljettajat ottivat uuden ajoneuvosovelluksen
käyttöön.

Lainsäädäntö- ja
politiikkamuutokset n.a.

Kokeilun perusteella havaittiin tarvetta eri
hallinnonalojen yhteistyölle valtakunnan tasolla
kyytien yhdistämisen edistämiseksi.

4 Arvioitu LIPASTO -yksikköpäästötietokannan perusteella (http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/indexe.htm) käyttäen CO2
päästöinä minibusseille 278 g/km (6t jakelukuorma-auto, tyhjä, taajama-ajo, EURO VI) ja henkilöautoille 168 g/km (1,3
hlöä, taajama-ajo, v. 2016 keskim.).
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Pirkanmaalla (Taulukko 8.) saavutettiin hyötyjä käyttäjätasolla liittyen kulkumuodon
muutokseen, kun henkilöautoista ja (yksin kuljetuista) taksimatkoista siirryttiin PALI-autoon.
Organisaatiotasolla kokeilu edisti tiedon siirtoa julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Lisäksi
kokeilu edisti alueellista liikkumis- ja kuljetuspalveluiden suunnittelua. Kokeilu toi eniten
vaikutuksia yhteiskunnan tasolla. Kokeilun arvioidaan parantaneen ajoneuvojen täyttöastetta
sekä vähentäneen ajettuja kilometrejä ja sen myötä päästöjä. Kyytien yhdistelyä oli tehty
VPL/SHL -asiakkaiden osalta jo ennen kokeilua. Kokeilualueelta ei ole dataa yhdistelystä
ennen kokeilua, ja näin ollen ei voida laskea ajoneuvokilometrien muutosta aiempaan
verrattuna. Tämän vuoksi kilometrivähennykset on laskettu teoreettisesta tilanteesta, jossa ei
ole yhdistelyä. Kokeilun arvioidaan kuitenkin mahdollistaneen kustannussäästöjä julkiselle
sektorille VPL/SHL-asiakkaiden siirtyessä käyttämään myös PALI-kyytiä. Myös
liikkumispalveluiden saavutettavuus asukkaille parantui hieman uuden Kyläkyyti-palvelun
myötä.

Taulukko 8. Pirkanmaan kokeilun vaikutukset,  = kasvu, ¯ =vähennys, 0 = ei muutosta, n.a.
= ei tietoa saatavilla.

Taso Vaikuttavuuden
mittarit (KPI)

Lisäys/
vähennys

Huomiot
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si
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Matkojen
kokonaismäärä n.a.

PALI- ja VPL/SHL-matkojen lukumäärässä ei
todennäköisesti merkittävää muutosta. Itse
maksavia asiakkaita koskeva data ei ole riittävää.

Kulkumuodon muutos
(henkilöautoà
joukkoliikenne,
jakamistalous…)



Palvelun myötä yhteiskunnan maksamien
kuljetusten yhdistely lisääntyi ja liikkuminen siirtyi
hieman yksityisautoista ja taksimatkoista jaettuihin
kyyteihin.

Eri kulkumuotoja
sisältävien matkojen
määrä

n.a.
Palvelu ei sisältänyt matkaketjuja, mutta Kyläkyyti
tarjosi Kurussa liityntäliikennettä

Asenteet
joukkoliikennettä,
jakamispalveluja ym.
kohtaan



Asenteet kyytien yhdistelyä kohtaan olivat
pääasiassa myönteisiä.

Koettu kuljetusten
saavutettavuus n.a.

Palvelutaso pysyi samana PALI- ja VPL/SHL-
asiakkailla. Itse maksavia asiakkaita koskeva data
ei riittävää johtopäätöksiin.

Kokonaiskustannukset
yksilölle/ kotitaloudelle n.a.
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Asiakasmäärät  Joitakin uusia asiakkaita.
Asiakassegmentit
(naiset/miehet,
nuoret/vanhat jne.)

n.a.
Kyselyyn vastaajista:

· 81% (PALI) ja 75% (VPL/SHL) oli naisia
· keski-ikä: 76 (PALI) ja 75 (VPL/SHL) vuotta

Yhteistyö arvoketjussa  Palvelu toteutettiin yksityisen ja julkisen sektorin
yhteistyönä.

Tuotot/ liikevaihto
n.a.

On epävarmaa jatketaanko palvelua pilotin
kaltaisella mallilla tai syntyykö mahdollisuuksia
uudelle liiketoiminnalle.

Tiedon jakaminen


Palvelualusta tuotti yksityiskohtaista dataa, jota
jaettiin kunnille.

Organisatoriset
muutokset/ muutokset
vastuissa


Kokeilu edisti alueellisten liikkumispalvelujen
kehittämistä.
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5 Arvioitu LIPASTO -yksikköpäästötietokannan perusteella (http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/indexe.htm) käyttäen CO2
päästöinä minibusseille 278 g/km (6t jakelukuorma-auto, tyhjä, taajama-ajo, EURO VI) ja henkilöautoille 168 g/km (1,3
hlöä, taajama-ajo, v. 2016 keskim.).
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Päästöt ¯ Kokeiluun kuuluvissa kuljetuksissa ajetut
kilometrit vähenivät 12,58 %, eli 10 923 km, ja
CO2 -päästöt vähenivät 2 609 024  g5.

Resurssitehokkuus



Liikkumispalvelujen yhdistelyn arvioidaan
parantaneen ajoneuvojen täyttöastetta,
vähentäneen ajettuja kilometrejä ja päästöjä, ja
lisäksi tuoneen kustannussäästöjä julkiselle
sektorille.

Liikennepalveluiden
saavutettavuus
(asukkaat)


Itse maksaville asiakkaille tarjottiin uutta palvelua
alueilla, joilla julkista liikennettä ei ole.

Muutokset
ajoneuvokantaan
(sähkö, automaatio) 0

Kokeilussa hyödynnettiin olemassa olevaa
ajoneuvokalustoa. Uusi ohjelmisto asennettiin
PALI-kuljettajien päätteille, jotta kokeilun teknisiä
ratkaisuja voitiin hyödyntää.

Lainsäädäntö- ja
politiikkamuutokset n.a.

Kokeilussa havaittiin tarve ohjeistuksille GDPR:n
tulkintaa varten sekä VPL/SHL-asiakkaita
koskevien käytäntöjen yhtenäistämiselle.



TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01152-19
31 (50)

7. Tulosten tarkastelu

Kokeilun tulokset ovat hyödynnettävissä ja siirrettävissä myös muille alueille Suomessa sekä
harvaan asutuille alueille kansainvälisesti. Tulosten luotettavuuteen vaikuttavia
epävarmuustekijöitä ovat pääasiassa kokeilujen lyhyt kesto sekä asiakkaiden ja
kyselyvastausten vähäinen määrä.

Etelä-Savossa ei voitu toteuttaa kokeilua täysimääräisenä, sillä kokeiluun saatiin mukaan
Moppe-autojen ja päiväautojen lisäksi vain yksi taksiliikennöitsijä. Tämän vuoksi VPL/SHL-
yhdistelyn kokeilu jäi pienimuotoiseksi ja VPL/SHL-asiakkaiden kyytejä ei voitu yhdistellä
muiden kyytien kanssa ja avata itse maksaville sovellusasiakkaille. Pirkanmaalla uusien
sovellusasiakkaiden määrä jäi hyvin pieneksi. Yhtenä syynä tähän oli, että VPL/SHL-kyydit
tilattiin usein noin tuntia ennen kyydin tarvetta, jolloin sovellus ei voinut tarjota näitä kyytejä
aiemmin sovellusasiakkaille. Lisäksi harvaan asutulla Kurun alueella VPL/SHL-kuljetuksia oli
vähän tarjolla.

Palvelukokeilun lyhyt kesto johtui osin viiveistä teknologia-alustan kehityksessä ja osin
arvioitua suuremmasta resurssitarpeesta palvelun järjestämisessä. Esimerkiksi hankkeen
aikana voimaan tullut uusi tietosuojalaki (GDPR) vaati paljon henkilöstöresursseja. Hankkeen
onnistumisia ja haasteita on käsitelty tarkemmin raportissa Eckhardt ym. (2019).

Epävarmuustekijöistä huolimatta, kokeiluista saatiin riittävästi tuloksia, joiden perusteella
palvelujen vaikutuksia kyettiin arvioimaan. Lisäksi kappaleessa 8. on tehty teoreettinen
tarkastelu VPL/SHL -kyytien yhdistelyn taloudellisten ja ympäristövaikutusten potentiaalista.
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8. Kuljetusten yhdistelyn potentiaali

VPL/SHL-kyytien yhdistelyn taloudellisten ja ympäristövaikutusten potentiaalia on tarkasteltu
seuraavin lähtökohdin:

· taksitaksa on 1,7 euroa/km
· lähtömaksu on 8 euroa/matka
· mahdollisia lisämaksuja ei ole huomioitu
· asiakkaan omavastuu on keskimäärin 6 euroa/matka

o mahdollisia yhdistelyn seurauksena muuttuvia omavastuita ei ole huomioitu
· VPL/SHL-asiakkaan kyydin palveluliikenteen ajoneuvossa arvioidaan maksavan

kunnalle 10 euroa/asiakas lyhyemmillä matkoilla (Taulukko 9.) ja 15 euroa/asiakas
pidemmillä matkoilla (Taulukko 10.)

o jos kunnalla on esimerkiksi päivähintainen palveluliikenne, jossa on vapaata
kapasiteettia, yhdistely ei lähtökohtaisesti maksa kunnalle ylimääräistä.
Kuitenkin laajempi yhdistely voi edellyttää palveluliikenteessä lisäkapasiteetin
tarvetta, minkä vuoksi VPL/SHL-kuljetuksille palveluliikenteessä on arvioitu
kustannus.

· palveluliikenteessä ei ole VPL/SHL-asiakkaalle omavastuuta
· CO2-päästöt ajoneuvokilometriä kohden 168 g/km taksin osalta. Palveluliikenteen

minibussin osalta käytetyt CO2-päästöt ovat 278 g/km, josta puolet lasketaan
VPL/SHL-kyyteihin muiden palveluliikenteen matkustajien vuoksi.

Tarkastelut ovat teoreettisia, mutta suuruusluokka perustuu kokeilukuntien asiakasmääriin ja
matkapituuksiin. Esimerkeissä kuvataan kustannus- ja ympäristövaikutukset 5%, 20%, 50%
ja 100% yhdistelyasteilla. Yhdistelyssä oletetaan kahden asiakkaan jakavan kyydin. Lisäksi
kuvataan tapaus, jossa 20% asiakkaista käyttäisi palveluliikenteen autoja, ja jäljelle jäävillä
taksimatkoilla olisi 20% yhdistelyaste. Nykyisellään yhdistelyaste vaihtelee kunnittain, ja se
voi olla alle 5%, yli 20% tai siltä väliltä. Huomioitavaa on, että on haastavaa päästä pelkillä
VPL/SHL-kuljetusten yhdistelyillä korkeisiin, esimerkiksi 50% yhdistelyasteisiin.
Tulevaisuudessa, jos Kela-kyydit saataisiin samaan järjestelmään, olisi järjestelmän
merkittävälle tehostamiselle ja yhteiskunnan kustannussäästöille ja päästöjen vähenemiselle
paremmat edellytykset.

Taulukko 9. Esimerkki 1: 40 000 VPL/SHL-matkaa/vuosi. Matkan keskipituus 10 km ja
yhdistellyn matkan keskipituus 11 km.

Yhdistelyaste Kustannus
eur

Säästö eur
(verrattuna 0%

yhdistelyyn)

Säästö
%

CO2
tonnia

CO2 lasku
tonnia

(verrattuna 0%
yhdistelyyn)

CO2
lasku %

ei yhdistelyä 760000 67,2
5 % 736700 23300 3 % 65,7 1,5 2 %
20 % 666800 93200 12 % 61,2 6,0 9 %
50 % 527000 233000 31 % 52,1 15,1 23 %
100 % 294000 466000 61 % 37,0 30,2 45 %
20% pali + 20% 613440 146560 19 % 60,0 7,2 11 %
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Taulukko 10. Esimerkki 2: 15 000 VPL/SHL-matkaa/vuosi. Matkan keskipituus 25 km ja
yhdistellyn matkan keskipituus 27 km.

Yhdistelyaste Kustannus
eur

Säästö eur
(verrattuna 0%

yhdistelyyn)

Säästö
%

CO2
tonnia

CO2 lasku
tonnia

(verrattuna 0%
yhdistelyyn)

CO2
lasku %

ei yhdistelyä 667500 63,0
5 % 649838 17663 3 % 61,6 5,6 9 %
20 % 596850 70650 11 % 57,2 10,0 16 %
50 % 490875 176625 26 % 48,5 18,7 30 %
100 % 314250 353250 53 % 34,0 33,2 53 %
20% pali + 20% 522480 145020 22 % 56,2 11,0 17 %
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9. Johtopäätökset

Taulukossa 11. esitetään yhteenveto vaikutusarviointituloksista eri pilottialueilta.
Kulkumuotosiirtymä on ollut resurssitehokkuuden kannalta pääsääntöisesti tavoitellun
suuntaista. Henkilöautojen käytöstä on jonkin verran siirrytty matkoja yhdistelevän ja
kutsuohjautuvan palvelun käyttöön. Loviisassa siirtymää tapahtui kyselyvastaajien
keskuudessa henkilöautoilun lisäksi myös kävelystä ja pyöräilystä. Tämän kokonaisvaikutus
on voinut olla kuitenkin positiivinen, jos Kyläkyyti on edesauttanut pitkän matkan
joukkoliikenteen käyttöä. Kokeilualueilla palvelut eivät sisältäneet matkaketjuja, mutta
kahdella alueella tarjottiin liityntäliikennettä. Liikennepalveluiden saavutettavuuden arvioitiin
parantuneen kaikilla pilottialueilla kokeilujen myötä.

Käyttäjät olivat pääasiassa tyytyväisiä järjestettyihin palveluihin ja asenteet olivat yleisesti
melko myönteisiä kuljetusten yhdistelyä kohtaan. Asenteet kutsuohjautuvaa liikennettä
kohtaan poikkesivat kuitenkin toisistaan. Porvoossa ja Loviisassa matkat tehtäisiin
pääsääntöisesti mieluummin kutsuohjautuvalla liikenteellä, kun taas palveluliikenteen
asiakkaat (Moppe ja PALI) valitsisivat enimmäkseen perinteisen aikataulutetun reittipohjaisen
liikenteen. Kuljetusten saavutettavuuden koettiin parantuneen joko merkittävästi tai jonkin
verran niillä kolmella kokeilualueella, joilta oli riittävästi dataa johtopäätösten tekemiseen.
Palvelun käyttäjien asiakassegmenteistä ei kyetty luomaan selkeää kuvaa, mutta palvelu
houkutteli uusia käyttäjäryhmiä. Esimerkiksi Porvoossa saatiin houkuteltua nuoria
käyttämään uutta palvelua. Kyselyihin vastanneista selkeästi suurin osa oli naisia, mutta
tämä ei anna luotettavaa kuvaa palvelua käyttäneiden sukupuolijakaumasta.

Palvelujen arvioidaan parantaneen resurssitehokkuutta. Palvelun toteutuksen seurauksena
siirryttiin jonkin verran käyttämään joukkoliikennettä henkilöauton sijaan. Reittien optimointi ja
kuljetusten yhdistely vähensivät kokonaisajoneuvokilometrejä ja sen seurauksena myös
päästöjä.  Parantuneen resurssitehokkuuden myötä palvelulla arvioitiin olevan potentiaalia
kustannussäästöihin.

Kokeilu edisti kutsuohjautuvan liikenteen suunnittelua, lisäsi kehittäjien kokemusta
kuljetusten yhdistelemisestä ja edisti yleisesti liikkumispalvelujen kehittämistä ja laajempaa
henkilökuljetusten tarkastelua. Palvelu toteutettiin julkisen ja yksityisen sektorin välisenä
yhteistyönä, jonka koettiin haastattelujen ja työpajojen perusteella toimineen hyvin eri
osapuolten välillä hankkeen aikana. Käytetyt tekniset järjestelmät tuottivat palvelun
toteutukseen liittyvää dataa tilaajille kehitystyön ja päätöksenteon tueksi. Lainsäädäntö- ja
politiikkasuositusten kannalta kokeilussa havaittiin tarvetta eri hallinnonalojen yhteistyön
tiivistämiselle kuljetusten järjestämisen ympärillä sekä SHL- ja VPL-kuljetusten
toimintatapojen yhtenäistämiselle eri kuntien ja alueiden välillä.

Kokeiluissa saavutetut tulokset olivat niille asetettujen tavoitteiden suuntaisia, ja ne
osoittavat, että kutsuohjautuvalla liikenteellä ja MaaS -ratkaisuilla on potentiaalia
henkilökuljetuksien järjestämisessä tulevaisuudessa, myös maaseutualueilla.
Henkilökuljetusten yhdistelyjen ja optimoinnin tuoman resurssitehokkuuden potentiaalia tulisi
selvittää koko maan kattavalla selvityksellä, jotta kyettäisiin arvioimaan kokeillun kaltaisten
ratkaisujen potentiaaliset kustannus-, päästö- ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset
laajemmin valtakunnan tasolla.
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Taulukko 11. Kokeilujen vaikutusten yhteenveto,  = kasvu, ¯ =vähennys, 0 = ei muutosta,
n.a.= ei tietoa saatavilla

Porvoo Loviisa Mikkeli Pirkanmaa
(Vammala ja Kuru)

Taso KPI Lisäys/
vähennys

Lisäys/
vähennys

Lisäys/
vähennys

Lisäys/
vähennys

Yk
si

lö
lli
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so

Matkojen
kokonais-
määrä

¯
Palvelu vähensi
vanhempien
tarvetta kyyditä
lapsiaan.

n.a. n.a. n.a.

Kulku-
muodon
muutos


Ilman Kyläkyytiä
matka olisi tehty
pääosin
henkilöautolla.

, (¯)
Ilman Kyläkyytiä
matka olisi tehty
henkilöautoilla,
kävellen tai
pyörällä.


Taksimatkoja
korvattiin
minibussilla
(päiväauto/
Moppe).


Kuljetusten
yhdistely lisääntyi ja
siirtymää
henkilöautosta
jaettuihin kyyteihin.

Eri kulku-
muotoja sis.
matkojen
määrä

n.a.
Ei matkaketjuja

n.a.
Ei matkaketjuja,
mutta
liityntäliikennettä

n.a.
Ei matkaketjuja.

n.a.
Ei matkaketjuja,
mutta
liityntäliikennettä

Asenteet
joukkoliiken-
nettä,jaka-
mispalveluja
ym. kohtaan


Käyttäjät tyytyväisiä
ja halukkaita
jatkamaan käyttöä


Käyttäjät
tyytyväisiä ja
halukkaita
jatkamaan käyttöä

n.a.
Käyttäjät
tyytyväisiä
(Moppe)


Asenteet
pääasiassa
myönteisiä

Koettu
kuljetusten
saavutetta-
vuus


Merkittävä
parannus


Parannus


Koettiin
tärkeäksi ja
toimivaksi

n.a.
Data ei riittävää

Kokonais-
kustannuk-
set yksilölle/
kotitaloudelle

n.a.
Koettiin edulliseksi
ja myötävaikutti
palvelun käyttöön

n.a.
Koettiin edulliseksi
ja myötävaikutti
palvelun käyttöön
useilla vastaajista

n.a. n.a.

Li
ik

et
oi

m
in

ta
-/

or
ga

ni
sa

at
io

ta
so

Asiakas-
määrät


Kokeilulla oli 69
asiakasta ja sen
aikana tehtiin
yhteensä 363
matkaa.


Kyläkyytiä käytti
16 asiakasta
yhteensä 139
matkalla.


Vain muutama
uusi
sovellusasiakas


Vain muutama uusi
sovellusasiakas

Asiakas-
segmentit

n.a.
Vastaajien keski-ikä
39 vuotta, suurin
osa vastaajista
naisia

n.a.
Vastaajien keski-
ikä 53 vuotta,
suurin osa
vastaajista naisia

n.a.
Vastaajat olivat
pääsääntöisesti
yli 64-vuotiaita.

n.a.
Kyselyiden (PALI ja
VPL/SHL)
vastaajista suurin
osa naisia, keski-ikä
75 vuotta

Yhteistyö
arvoketjussa


Palvelu toteutettiin
yksityisen ja julkisen
sektorin
yhteistyönä.


Palvelu toteutettiin
julkisen ja
yksityisen sektorin
yhteistyönä.


Palvelu
toteutettiin
julkisen ja
yksityisen
sektorin
yhteistyönä.


Palvelu toteutettiin
yksityisen ja julkisen
sektorin
yhteistyönä.

Tuotot/
liikevaihto


Palvelu toi yrityksille
uutta liiketoimintaa.

n.a.
Palvelu ei jatkunut
sellaisenaan
kokeilun jälkeen.

n.a.
Palvelu ei
jatkunut
sellaisenaan
kokeilun jälkeen.

n.a.
Epävarmaa
jatketaanko
palvelua pilotin
kaltaisella mallilla.
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Tiedon
jakaminen


Järjestelmä tuotti
dataa, jota jaettiin
tilaajan kanssa


Järjestelmä tuotti
dataa, jota jaettiin
tilaajan kanssa


Järjestelmä
tuotti dataa, jota
jaettiin tilaajan
kanssa


Järjestelmä tuotti
dataa, jota jaettiin
tilaajan kanssa

Organisa-
toriset
muutokset/
muutokset
vastuissa


Kokeilu käynnisti
kutsuohjautuvan
liikenteen
suunnittelun ja
käyttöönoton sekä
laajemmin
henkilökuljetusten
tarkastelun.

n.a.
Henkilöliikenteen
kokonaisselvitys
on meneillään.


VPL/SHL-
kyytien
järjestäminen
siirretään osaksi
isompaa
kokonaisuutta.
Kutsuohjautuvaa
liikennettä
jatkokehitetään.


Kokeilu edisti
alueellisten
liikkumispalvelujen
kehittämistä.

Yh
te

is
ku

nn
al

lin
en

ta
so

Päästöt ¯
Ajetut kilometrit ja
päästöt vähenivät.
Kyläkyyti korvasi
henkilöauton
käyttöä.

0
Ei merkittävää
vähennystä,
vähäinen
käyttäjämäärä,
matala
yhdistelyaste

¯
Ajetut kilometrit
ja päästöt
vähenivät.

¯
Ajetut kilometrit ja
päästöt vähenivät.

Resurssi-
tehokkuus 

Joukkoliikenteen
käyttömäärä
lisääntyi ja
ajoneuvojen käytön
ja reittien optimointi
paransi
resurssitehokkuutta.

n.a.
Reittioptimointi-
sovellus saattoi
parantaa
ajoneuvojen
resurssi-
tehokkuutta.


Ajoneuvojen
parantunut
täyttö- ja
käyttöaste,
vähemmän
kilometrejä ja
päästöjä;
kustannus-
säästöjä


Parantunut
täyttöaste,
vähemmän
kilometrejä ja
päästöjä;
kustannussäästöjä
julkiselle sektorille

Liikenne-
palveluiden
saavutetta-
vuus
(asukkaat)


Uusi ovelta-ovelle -
palvelu (ei
joukkoliikennettä
tarjolla)


Uusi ovelta-ovelle
-palvelu (ei
joukkoliikennettä
tarjolla)


Uusi ovelta-
ovelle palvelu


Uusi ovelta-ovelle -
palvelu itse
maksaville (ei
kattavaa
joukkoliikennettä
tarjolla)

Muutokset
ajoneuvo-
kantaan

0
Hyödynnettiin
olemassa olevaa
kalustoa, uusi
kuljettajasovellus

0
Hyödynnettiin
olemassa olevaa
kalustoa, uusi
kuljettajasovellus

0
Hyödynnettiin
olemassa
olevaa kalustoa,
uusi kuljettaja-
sovellus

0
Hyödynnettiin
olemassa olevaa
kalustoa, uusi
kuljettajasovellus

Lainsäädän-
tö- ja
politiikka-
muutokset

n.a.
Tarve: matkakortti-
järjestelmien välisen
yhteentoimivuuden
edistäminen

n.a. n.a.
Tarve: Eri
hallinnonalojen
yhteistyö kyytien
yhdistämisen
edistämiseksi.

n.a.
Tarve: Ohjeistukset
GDPR:n tulkinnalle;
VPL/SHL-
käytäntöjen
yhtenäistäminen

Porvoo Loviisa Mikkeli Pirkanmaa
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Liite 1. Itä-Uudenmaan kyselyvastaukset

Tällä liitteellä esitetään Porvoon ja Loviisan Kyläkyyti-palvelun käyttäjäkyselyn tulokset.
Perustiedot vastaajista on esitetty seuraavassa taulukossa.

Porvoo Loviisa
Vastaajien lukumäärä 15 9
Vastaajien keski-ikä 39 53
Sukupuolijakauma 2/3 naisia, 1/3 miehiä 2/3 naisia, 1/3 miehiä

Porvoon Kyläkyyti

1. Mikä oli matkan tarkoitus käyttäessäsi Kyläkyytiä? (voit valita useamman vaihtoehdon)

2. Tilasitko matkan vapaa-ajan aktiviteetteihin

Nimi Prosentti
Itsellesi 60,0%
Lapselle 40,0%
N 10



TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01152-19
39 (50)

3. Miten matka olisi tehty ilman Kyläkyyti-palvelua? (voit valita useamman vaihtoehdon)

4. Miten löysit Kyläkyyti -palvelun?
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5. Mikä sai sinut käyttämään Kyläkyyti-palvelua?  (voit valita useamman vaihtoehdon)

6. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet Kyläkyyti-palveluun? (1=Erittäin tyytymätön,
5=Erittäin tyytyväinen)

6,7%
0,0%

6,7%
20,0%

66,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5
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7. Matkustaisitko mieluummin usein tekemilläsi matkoilla:

8. Arvioi kokemustasi Kyläkyyti -palvelusta
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9. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kyläkyytiä ystävälle tai kollegalle? (0 = en missään
tapauksessa, 10 = erittäin todennäköisesti)

10. Onko sinulla henkilöauton ajokorttia?

Nimi Prosentti
Kyllä 66,7%
Ei 33,3%
N 15

11. Onko sinulla mopokorttia (koskee vain vuonna 1985 tai sen jälkeen syntyneitä)?

Nimi Prosentti
Kyllä 22,2%
Ei 77,8%
N 9

12. Montako alla olevista kulkuneuvoista on taloudessanne?

2,53

1,87

1,00

3,47

1,00 2,00 3,00 4,00

Auto

Mopo/moottoripyörä

Mopoauto

Polkupyörä/sähköpyörä

Keskiarvo
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13. Oletko:

14. Kuinka usein käytät seuraavia liikkumismuotoja talvikaudella (noin marras-maaliskuu)

15. Kuinka usein käytät seuraavia liikkumismuotoja kesäkaudella (noin huhtikuu-lokakuu)

60,0%

0,0%
13,3%

26,7%

0,0% 0,0%
0%

20%
40%
60%
80%

100%

2,00

5,14

5,86

5,00

3,67

3,64

5,89

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Henkilöauto

Taksi

Moottoripyörä/mopo

Polkupyörä/sähköpyörä

Joukkoliikenne (esim. linja-auto, juna…)

Kävely (kokonaan tai suuri osa matkasta)

Muu

Keskiarvo

2,07

5,43

5,40

3,21

4,40

3,71

6,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Henkilöauto

Taksi

Moottoripyörä/mopo

Polkupyörä/sähköpyörä

Joukkoliikenne (esim. linja-auto, juna…)

Kävely (kokonaan tai suuri osa matkasta)

Muu

Keskiarvo
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Loviisan Kyläkyyti

1. Mikä oli matkan tarkoitus käyttäessäsi Kyläkyytiä? (voit valita useamman vaihtoehdon)

2. Tilasitko matkan vapaa-ajan aktiviteetteihin

Nimi Prosentti
Itsellesi 100,0%
Lapselle 0,0%
N 2

 3. Miten matka olisi tehty ilman Kyläkyyti-palvelua? (voit valita useamman vaihtoehdon)

0,0%

0,0%

22,2%

22,2%

33,3%

33,3%

55,6%

0% 50% 100%

Muu, mikä?

Vapaa-ajan/lomamatka

Matka vapaa-ajan aktiviteettiin (urheilu, harrastus jne.)

Matka työasioissa

Ostoksilla käyminen

Henkilökohtaisten asioiden hoitaminen (pankki, lääkäri
jne.)

Matka työpaikalle/työpaikalta tai kouluun/koulusta

Prosentti

0,0%

0,0%

0,0%

11,1%

11,1%

22,2%

33,3%

33,3%

44,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muulla tavalla, millä?

Taksilla

Mopolla/ moottoripyörällä

Joukkoliikenteellä (esim. linja-auto, juna…)

En olisi tehnyt matkaa ollenkaan

Autolla (kyydissä)

Pyörällä/sähköpyörällä

Autolla (kuskina)

Kävellen
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4. Miten löysit Kyläkyyti -palvelun?

5. Mikä sai sinut käyttämään Kyläkyyti-palvelua?  (voit valita useamman vaihtoehdon)
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6. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet Kyläkyyti-palveluun? (1=Erittäin tyytymätön, 5=Erittäin
tyytyväinen)

7. Matkustaisitko mieluummin usein tekemilläsi matkoilla:
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8. Arvioi kokemustasi Kyläkyyti -palvelusta

9. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Kyläkyytiä ystävälle tai kollegalle? (0 = en missään
tapauksessa, 10 = erittäin todennäköisesti)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

33,3%

66,7%

0,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 En
osaa

sanoa

Pr
os

en
tt

i
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10. Onko sinulla henkilöauton ajokorttia?

Nimi Prosentti
Kyllä 55,6%
Ei 44,4%
N 9

11. Onko sinulla mopokorttia (koskee vain vuonna 1985 tai sen jälkeen syntyneitä)?

Nimi Prosentti
Kyllä 0,0%
Ei 100,0%
N 2

12. Montako alla olevista kulkuneuvoista on taloudessanne?

13. Oletko:

1,56

1,00

1,00

2,56

1,00 2,00 3,00 4,00

Auto

Mopo/moottoripyörä

Mopoauto

Polkupyörä/sähköpyörä

Keskiarvo

77,8%

0,0%
11,1%

0,0%
11,1%

0,0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Pr
os

en
tt

i
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14. Kuinka usein käytät seuraavia liikkumismuotoja talvikaudella (noin marras-maaliskuu)

15. Kuinka usein käytät seuraavia liikkumismuotoja kesäkaudella (noin huhtikuu-lokakuu)

2,75

5,63

6,00

3,00

1,88

1,75

5,57

1,00 3,00 5,00

Henkilöauto

Taksi

Moottoripyörä/mopo

Polkupyörä/sähköpyörä

Joukkoliikenne (esim. linja-auto, juna…)

Kävely (kokonaan tai suuri osa matkasta)

Muu

Keskiarvo



TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01152-19
50 (50)

Liite 2: ALPIO-hankkeen suoritetiedot eri kokeilualueilta

PALI-autot
Porvoo

14.1. - 31.5.
Loviisa

14.1.-28.6.
Mikkeli

19.2.-14.6.
Vammala

25.3.- 31.10.
Kuru

4.3.- 31.10. YHT.
Reitit 281 119 839 338 2084 3661
Matkat 363 139 2163 823 4076 7564
- joista vakiotilauksia - - 1277 - 2861 4138
Tilaukset 327 126 1417 803 2460 5133
- joista vakiotilauksia - - 556 - 1407 1963
Matkustajaa per tilaus 1,1 1,1 1,5 1,0 1,7 1,5
Sote-tilausten osuus
(säästetyt sote-reitit)

0 0 243 8 77 328
0 % 0 % 17 % 1,00 % 3,13 % 6 %

Yhdistelyaste,
matkustajat/reitit 1,29 1,17 2,58 2,43 1,96 2,07
Yhdistelyaste,
tilaukset/reitit 1,16 1,06 1,69 2,38 1,18 1,40

Asiakaskilometrit 3392 1221 4893 13517 14813 37836

Reittikilometrit 2952 1199 4524 7638 13656 29969

Km-säästö 440 22 369 5879 1157 7867
Km-säästö % 13,0% 1,8% 7,5% 43,5% 7,8% 20,8%

SOTE-autot
Reitit 0 0 1600 2842 463 4905
Matkat 0 0 2421 3938 605 6964
Tilaukset 0 0 1809 3124 483 5416
Matkaa per tilaus - - 1,3 1,3 1,3 1,3
Itse maksavien osuus
(uusi palvelutarjonta)

0 0 267 11 0 278
- - 15 % 0 % 0 % 5 %

Yhdistelyaste,
matkustajat/reitit - - 1,51 1,39 1,31 1,42
Yhdistelyaste,
tilaukset/reitit - - 1,13 1,10 1,04 1,10

Asiakaskilometrit 0 0 8768 42667 15797 67232

Reittikilometrit 0 0 7651 39540 15037 62228

Km-säästö - - 1117 3127 760 5004
Km-säästö % - - 12,7% 7,3% 4,8% 7,4%

Yhteensä
Reitit 281 119 2439 3180 2547 8566
Matkat 363 139 4584 4761 4681 14528
Tilaukset 327 126 3226 3927 2943 10549
Yhdistelyaste,
matkat/reitit 1,29 1,17 1,88 1,50 1,84 1,70
Yhdistelyaste,
tilaukset/reitit 1,16 1,06 1,32 1,23 1,16 1,23
Asiakaskilometrit 3392 1221 13661 56184 30610 105068
Reittikilometrit 2952 1199 12175 47178 28693 92197
Km-säästö 440 22 1486 9006 1917 12871
Km-säästö % 13,0% 1,8% 10,9% 16,0% 6,3% 12,3%

Lähde: hankkeen yrityskonsortion toimittamat tiedot.


