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KaikkiKyytiin-selvityksessä simuloitiin kolmen erilaisen matkojen yhdistely -näkökulman vaikutukset haja-asutusalueiden liikkumispalvelujen parantamiseksi Janakkalassa
sekä koko Hämeenlinnan seudulla (Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula). Simuloinneissa hyödynnettiin kahta oikeaa kutsuliikenteen välitys- ja yhdistelyjärjestelmää sekä
todellista matka-aineistoa.
Yksi näkökulmista on kaikille avoimen palveluliikenteen modernisointi ja laajentaminen ja sen ensisijainen hyödyntäminen myös erityisryhmien kuljetuksiin. Simulointi
osoitti, että palvelutarjontaa kaikille kuntalaisille - myös nuorille ja autottomille - on mahdollista lisätä Hämeenlinnan seudulla tällä tavoin jopa 50 %, samalla kun
kokonaiskustannukset kasvavat enintään 13 %. Maltillisempi palvelutarjonnan lisäys (15 %) on mahdollinen kustannusneutraalisti.
Toinen näkökulma selvitti, millainen on lakisääteisiin kuljetuksiin tarvittava minimikapasiteetti ja syntyvät säästöt, jos matkoja yhdistellään tehokkaasti. Sote- ja
päivätoiminnan kuljetusten yhdistely tuottaisi Janakkalassa ja Hämeenlinnan seudulla on noin 20 % säästöt ajokilometreissä ja päästöissä. Autojen käyttö tehostuu, mutta
väliin jää silti aikaa, joka olisi hyödynnettävissä myös muille käyttäjille, jos siirryttäisiin tuntiautoihin tai reiteille voitaisiin ottaa myös muita tilauksia.
Lakisääteisten kuljetusten minimikalustoksi saatiin Janakkalassa 4 autoa ja koko seudulla 13-15 autoa. Palveluliikenteen simulointi puolestaan osoitti, että jos tällainen määrä
autoja olisi koko seudulla käytettävissä yhteensä 95-150 autotunnin verran päivässä, voisivat ne palvella suurinta osaa sote-kyytien ja päivätoiminnan asiakkaista sekä
lisäksi palveluliikenteen nykyiset asiakkaat ja merkittävän määrän uusia asiakkaita.
Kolmas näkökulma oli vertaiskuljetusten potentiaalin arviointi. Selvitys osoitti, että kimppakyydeillä voisi kattaa jopa puolet kuntalaisten matkatarpeista, jolloin kuntalaisten
ostovoima kasvaisi jopa 780 €/asukas/vuosi. Autoliikenne ja päästöt vähenisivät 40 % ilman vaikeita pakkotoimia.
Simulointien lisäksi esitettiin perustelut ja toimintamalli eri palveluiden tuomiseksi samoihin tilauskanaviin. Kun liikkumisen palvelutarjonta on paremmin löydettävissä
yhdestä tilaussovelluksesta, erityisesti palveluliikenteen ja vertaiskuljetusten käyttökokemus paranee ja käyttäjämäärät kasvavat, mikä parantaa yhdistelytehokkuutta.
Myös eri palveluiden yhdistäminen matkaketjuiksi on mahdollista, mikä madaltaa kynnystä käyttää liikkumispalveluja yksityisautojen sijaan. Palveluliikenteen ja sote-kyytien
puhelintilaukset tulisi ottaa vastaan samasta palvelunumerosta, jotta voidaan maksimoida avoimien liikennepalveluiden kapasiteetin hyödyntäminen.
Tavoitteet palvelutarjonnan lisäämiseksi, kustannustehokkuuden parantamiseksi ja autoriippuvuuden vähentämiseksi edellyttävät muutoksia toimintatavoissa. Ensinnäkin
vertaiskuljetuksiin kannustaminen edellyttää aktiivista viestintää ja kannustamista valitun kumppanin kimppakyytialustan käyttämiseksi. Se ei toisaalta edellytä
investointeja eikä hallinnollisten rakenteiden muuttamista.
Teknologia mahdollistaa tehokkaammat ja helppokäyttöisemmät palvelut ja niiden integroinnin. Tarvittavat ja hankittavat komponentit ovat 1) suunnittelu- ja
toiminnanohjausjärjestelmä viranomaiselle, 2) operatiiviset tilausvälitystoiminnot ja 3) asiakkaiden multimodaalinen käyttöliittymä. Teknologian hyödyntämisestä syntyvää
dataa kannattaa hyödyntää suunnittelussa (mm. simuloinnit) ja palvelun valvonnassa.
Sopimustaksien ja palveluliikenteen kapasiteetin hankintaa tulisi uudistaa siten, että samaa kalustoa voidaan hyödyntää useaan käyttötarkoitukseen. Saatavuusongelmat
ratkeavat paremmin kiinteillä tuntiautoilla kuin monimutkaisilla asemapaikkakäytännöillä. Palveluliikenteen kapasiteetin hankkiminen kiinteínä ajovuoroina on
yksinkertaisempaa ja mahdollistaa luotettavamman palvelun.
Avoimet liikkumispalvelut kannattaisi ottaa kuljetuspalveluiden integroinnin lähtökohdaksi. Jos yhdistellään, miksei lähtökohtaisesti resurssoitaisi kaikille sopivaa palvelua?
Avoimen liikenteen tarjonta pitää ensin luoda kuntien ja alueiden tasolla, jonka jälkeen on voidaan kokemuksen pohjalta ryhtyä uusimaan erityisryhmien ohjaamisen
käytäntöjä. Simulointi auttaa kapasiteetin mitoituksessa. Myös Kela-kyydeissä tulisi jatkossa hyödyntää paikallisia ja alueellisia avoimia kutsuliikennepalveluja.
Välityskeskuksen sijaan tulisi hankkia matkapalveluoperaattori tai jopa liikkumisen palvelukeskus. Matkapalveluoperaattori ja teknologiakomponentit tulisi mahdollisesti
hankkia erillään, tai vähintäänkin edellyttää operaattorilta kykyä ja valmiutta hyödyntää tilaajan valitsemia teknologioita tai integroida niitä omiin järjestelmiinsä. Tämä
varmistaisi toiminnan riippumattomuuden ja tilaajan määrittämien työvälineiden hyödyntämisen.
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Haaste:
▪ Julkinen liikenne heikentyy kunnissa ja palvelut keskittyvät kuntakeskuksiin
Tavoite:
▪ Suomen kuntiin skaalautuva ratkaisu, joka olemassa olevia kuljetusmuotoja yhdistämällä:
1. lisää liikkumismahdollisuuksia ja palveluiden saavutettavuutta haja-asutusalueilla
2. vähentää yksityisautoilun tarvetta
3. vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia
4. hillitsee kuntien kasvavia kuljetuskustannuksia
Ratkaisu:
▪ esim. digitaalinen palvelualusta kuljetusten resurssien käytön tehostamiseen tai
kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, hallintaan ja seurantaan.
Pilottikunta:
▪ 16 900 asukkaan ja 586 km2 Janakkala, jossa on kaksi kuntakeskusta ja 17 aktiivista kylää.
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Hyödynnetään samaa ajoneuvokapasiteettia digitaalisten
välitysjärjestelmien avulla, toimintoja yhdistämällä ja
kuljetusten uudenlaisella hankintatavalla.

PALVELULIIKENTEEN
laajentaminen ja
kehittäminen kaikille
käyttäjäryhmille

LAKISÄÄTEISTEN
kuljetusten yhdistely ja
avaaminen muillekin
käyttäjille

VERTAISKULJETUSTEN
hyödyntämisen
helpottaminen ja niihin
kannustaminen

Sekä kunnan joustavat liikkumispalvelut että joukkoliikennetarjonta
helposti löydettävissä ja jopa tilattavissa
sekä mobiilisovelluksella että soittamalla puhelinpalveluun
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Tavoitteena parantaa liikkumisen
palvelutarjontaa kaikille avoimella ja
modernilla palveluliikenteellä
kasvattamatta kuitenkaan
kokonaiskustannuksia merkittävästi.

Tavoitteena vähentää nykyisten
kuljetusten kustannuksia. Yhdistelyn
sallivia kuljetuksia voidaan tarjota myös
avoimena liikenteenä palveluliikenteen
rinnalla.

● Ensisijainen palvelu sote- ja päivätoiminnan
asiakkaille.
● Liikennöitsijät veloittavat sovituista
ajovuoroista. Kapasiteetti nykyistä isompi.
● Vapaa kutsuohjaus ovelta ovelle alle 20 km
palvelualueella ja 20-30 min
aikataulujoustolla.
● Tilaaminen sovelluksella tai soittamalla.
Automaattinen reititys ja välitys autoille.

● Tarjotaan sote- ja päivätoiminnan asiakkaille
vain, jos palveluliikenteestä ei löydy
kapasiteettia.
● Sopimusautot veloittavat ajetuista matkoista.
● Järjestelmä matkaoikeuksien ja
sopimusautojen laskutusten hallintaan.
● Noin 15-25 min aikataulujousto.
● Tilaaminen soittamalla tai sovelluksella.
Automaattinen reititys ja välitys autoille.

Tavoitteena säästää asukkaiden
liikkumisen kustannuksia ja vähentää
henkilöautoliikenteen määrää.
● Asukkaita kannustetaan ja autetaan
tarjoamaan ja käyttämään kimppakyytejä
digitaalisella palvelulla.
● Kuntalaiset voivat ilmoittaa, millaisia reittejä
heillä olisi tarjota muille tai tiedustella kyytiä
omaan tarpeeseen.
● Auton käyttökustannusten jakaminen
tapahtuu kuljettajan ja kuljetettavan välillä. Ei
kustannusta kunnalle.
● Soveltuvuus henkilö- ja tavarakuljetuksiin.
● Myös sote-asiakkaiden käytettävissä.

Tavoitteena helpottaa uusien käyttäjien löytämistä palveluiden äärelle.
● Yhdestä sovelluksesta joukkoliikenteen, palveluliikenteen, sote-taksien ja vertaiskuljetusten tarjonta ja tilaukset ja matkaketjut. Valtakunnallisesta
sovelluksesta myös matkaketjut alueelta toiselle. Sote-taksit tunnistautuneille sote-asiakkaille, kun palveluliikenteestä ei löydy kapasiteettia.
Olemassaoleva sote-reitti voidaan myös tarjota muille asiakkaille, jos yhdistely on sallittu ja palveluliikenteessä ei ole tarjontaa. Koulukyytireiteistä
tuotetaan GTFS-syöte ja lisätään kaikille avoimeen reittitarjontaan sovelluksessa.
● Puhelintilaukset palveluliikenteeseen ja sote-takseihin samasta palvelunumerosta. Operaattori tarjoaa vain palveluliikennettä, jos se on mahdollinen.
Palveluliikenteen ja sote-taksien välitysjärjestelmät on mahdollista integroida samaan välittäjien käyttöliittymään. Tarjotaan mahdollisesti tietoa myös
joukkoliikenteestä ja vertaiskuljetustarjonnasta ja eri palveluja yhdistävistä matkaketjuista.
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Toteuttajat
▪
▪
▪
▪

Kyyti Group Oy: Johanna Taskinen, projektipäällikkö
Sitowise Oy: Jaakko Rintamäki, projektipäällikkö
Coreorient Oy: Heikki Waris, projektipäällikkö
Vähikkälän väljämä ry (kyläyhdistys): Suvi Pesonen

Sparrausryhmä
▪
▪
▪
▪

Kuntaliitto: Laura Lyly ja Johanna Vilkuna
Janakkalan kaupunki: Ismo Holstila
Hämeenlinnan kaupunki: Kim Venesjärvi
MTK: Marko Mäki-Hakola

Selvityksen sisältö
1. KaikkiKyytin konseptin kuvaus
2. Matka-aineiston kerääminen (nykyiset matkat, henkilöliikennetutkimus ja vertaiskuljetuskysely)
3. Matkojen yhdistelyn simulointi Janakkalassa ja koko seudulla kahdella eri välitysjärjestelmällä
4. Vaikutusarviointi
5. Suositukset toimintamallista haja-asutusalueiden liikkumispalvelujen kehittämiseksi
Käynnistyi lokakuussa 2020 ja päättyi tammikuussa 2021.
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Palveluliikenteen
kehittäminen

Lakisääteisten kuljetusten
yhdistely

Vertaiskuljetusten
potentiaali

Tutkimuskysymys

Voidaanko nykyisillä kustannuksilla saada
enemmän palvelua uusille käyttäjille
(erityisesti nuorille ja autottomille), jos
palveluliikenteeseen hankitaan nykyistä
laajempi kiinteä autokapasiteetti?

Kuinka paljon lakisääteisten kuljetusten
yhdistely säästää kunnan kustannuksia?
Kuinka matkat saadaan ketjutettua
tehokkaammin? Mikä on lakisääteisten
kuljetusten vaatima minimikapasiteetti?

Kuinka paljon asukkaat ovat valmiita
tarjoamaan ja käyttämään
kimppakyytejä? Kuinka moni näistä
matkoista voisi yhdistyä? Kuinka paljon
asukkaat voivat säästää kustannuksia?

Aluerajaus

1. Pelkkä Janakkala
2. Koko Hämeenlinnan seutu

1. Pelkkä Janakkala
2. Koko Hämeenlinnan seutu

1. Janakkala, mukana myös matkat
Janakkalan ulkopuolelle

Matkadata

●
●
●
●

Nykyinen palveluliikenne
Nykyiset päivätoimintamatkat
Nykyiset sote-matkat
Uusi palveluliikenteen kysyntä
(HLT-otos)
● (Nykyiset koulukyydit, vain Janakkala)

● Nykyiset sote-matkat
● Nykyiset päivätoimintamatkat
● (Nykyiset koulukyydit, vain Janakkala)

● Vertaiskuljetuskysely Vähikkässä
● Skaalaava vertaiskuljetuskysely muissa
Janakkalan kylissä
● Nykyiset sote-matkat
● Nykyiset päivätoimintamatkat

● Kyydin (DemandTransin) MobilityDR
● Vapaa kutsuohjaus kaikille matkoille:
nouto-/saapumisajan
yhdistelyaikaikkuna
+/- 30 min
● Päivätoiminta- ja koulumatkat reititettiin
myös yksittäisinä matkoina; ei ryhminä

● Sitowisen SAMPO (Vinkan reititys)
● Vapaa kutsuohjaus sote-matkoille:
nouto-/saapumisajan
yhdistelyaikaikkuna +/- 30 min,
yhdistelyn jälkeen +/- 5 min.
● Päivätoiminta- ja koulukyydit reititettiin
ryhminä: nouto-/saapumisajan
yhdistelyaikaikkuna riittävä, jotta ryhmä
saatiin samalle reitille

● Sitowisen SAMPO (Vinkan reititys)
● Yhdistelyskenaariossa käytetty
kutsuohjaus ja reititys:
ks. lakisääteiset kuljetukset ja
vertaiskuljetusten osalta perilläoloaika
- 2h maksimijousto.

Välitysjärjestelmä

Toteuttaja

Kyyti Group

Sitowise

Sitowise, Coreorient, Vähikkälän väljämä
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Sote-matkat (VPL ja SHL)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2019 syyskuun toisen viikon matkat,
Janakkala 21-45 matkaa/arkipäivä, koko seutu (Janakkala, Hämeenlinna, Hattula) 238-304 matkaa/arkipäivä
Saattajien mukanaolo, apuväline tai avustuksen tarve ei ollut tiedossa. Kaikki reititettiin istuvina matkustajina yksin.
Osoitteista tiedossa vain kadun nimi. Katuosoite poimittu satunnaisesti kadun varrelta.
Kaikki matkat reititettiin lähtöajan mukaan
Janakkalan sote-matkoista 79 % oli alle 20 km

Päivätoimintakuljetukset
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2019 syyskuun toisen viikon matkat
Janakkala 16-42 matkaa/arkipäivä, koko seutu (Janakkala + Hämeenlinna) 36-80 matkaa/arkipäivä
Kaikki suunnitelman mukaiset matkat reititettiin, vaikka kaikki eivät aina toteudu
Menomatka reititettiin päiväkeskukseen saapumisen mukaan ja paluumatka sieltä lähtöajan mukaan
Kyyti reititti päivätoimintamatkat vapaasti, Sitowise ryhminä (eli samaan aikaan ja paikkaan tulevat samalle autolle ja reitille).
Tieto apuvälineestä oli saatavilla, mutta sitä ei käytetty, koska sote-matkojenkaan osalta sitä ei tiedetty

Koulukyydit

▪ 2019 syyskuun viikon matkat
▪ Vain Janakkalasta 277-288 matkaa/arkipäivä
▪ Koulumatkat saatiin valmiiksi aikataulutettuina reitteinä eli saapumis- ja noutoajat eivät vastaa lasten koulun alkamis- ja
päättymisaikoja, mikäli olisi ollut simuloinnin kannalta toivottavaa. Simulointia ei siis voitu toteuttaa puhtaalta pöydältä.

Palveluliikenne

2020 tammikuun yhden viikon matkat (Waltti-aineisto ei ollut käytössä vielä syyskuussa 2019)
Janakkala 10-48 matkaa/arkipäivä, koko seutu (Janakkala + Hämeenlinna) 49-116 matkaa/arkipäivä
Oikea nouto-osoite ei ollut tiedossa, vaan noudot on rekisteröity Waltti-järjestelmään lähimmälle pysäkille.
Määränpäätä ei saatu Waltti-järjestelmästä lainkaan. Määränpääksi arvioitiin aamupäivän menomatkalla aina kunkin linjan
määränpäätaajama. Matkat reititettin saapumisajan mukaan määränpäätaajamaan.
▪ Iltapäivän paluumatkojen määränpää arvioitiin“palauttamalla”matkustajia aamun noutopysäkeille niin paljon kuin mahdollista. Matkat
reititettiin lähtöajan mukaan keskustaajamasta.
▪ Päivätoimintakuljetusten nousut poistettiin palveluliikenteen aineistosta, koska päivätoimintamatka-aineisto saatiin erikseen.
▪ Apuväline ei ollut tiedossa. Kaikki reititettiin istuvina matkustajina.
▪
▪
▪
▪

12

Lakisääteiset (sote + päivätoiminta): 295 matkaa/viikko
Palveluliikenne: 158 matkaa/viikko
Yhteensä: 452 matkaa/viikko
(Koulukyydit: 1392 matkaa/viikko)

Lakisääteiset (sote + päivätoiminta): 1 886 matkaa/viikko
Palveluliikenne: 420 matkaa/viikko
Yhteensä: 2106 matkaa/viikko
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▪ Palveluliikenteen simuloinnin tarkoitus oli arvioida,
kuinka hyvin laajennetulla palveluliikenteen
kapasiteetilla voidaan palvella uusia käyttäjiä erityisesti nuoria ja autottomia - myös nykyisen
palveluliikenteen palveluaikojen ulkopuolella.
▪ Tätä varten palveluliikenteen simulointiin otettiin
otos vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen
matkoista. Henkilöliikennetutkimuksen matkat ovat
vuoden 2016 syyskuun matkoja.
▪ Otokseen valittiin alle 20 kilometrin ostos-, asiointi-,
vierailu- ja vapaa-ajan matkoja, jotka tehtiin bussilla
tai auton matkustajana painottaen erityisesti nuoria
ja autottomia.
▪ Matkat poimittiin laajennetusta HLT:n
lähtö-määräpaikka-aineistosta satunnaisesti.
▪ Janakkalan simulointiin tuli HLT-matkoja keskimäärin
137 per arkipäivä ja koko seudun simulointiin 1092
per arkipäivä.
▪ Kuvassa on esitetty Janakkalalaisten HLT-otos, joka
vastaa noin 20 % kaikista Janakkalalaisten ostos-,
asiointi-, vierailu- ja vapaa-ajan matkoista.
▪ Matkat reititettiin lähtöajan mukaan.
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▪ Vertaiskuljetuspotentiaali kyselytutkimuksella

• Yksityiskohtaiset kyselyt kaikista matkoista Vähikkälän kylässä
Sitowisen Harava-kyselytyökalulla CoReorientin kysymysten pohjalta
(otos 87 eli 24% kaikista kyläläisistä vauvoista vanhuksiin)
• Matkatyyppikohtainen skaalaava kysely muissa Janakkalan kylissä
CoReorientin toteuttamalla Google Forms-kyselyllä
(otos 98 joista 65% Turengista tai Tervakoskelta, vrt. asukkaista 75-80%)
• Sitowise toteutti ja osallistui CoReorientin kanssa kysymysten laadintaan,
tiedonkeruumenetelmien suunnitteluun ja tulosten analysointiin

▪ Simulointi toteutettiin Sitowisen järjestelmällä (ks. jäljempänä)

• Vertaiskuljetusskenaario (naapuri kulkee naapurin kyydissä)
• Yhteiskunnan tukemien kuljetusten yhdistelyskenaario
(kyselyn matkatarve yhdistettynä päivätoiminta- ja sote-matkoihin, hintaa ei huomioitu)

▪ Vähikkälässä tehdyt matkat ja valmius kimppakyyteihin

• Kyselytutkimuksen mukaan 70% matkojaan ilmoittaneista voi tarjota ja 50% pyytää kyytejä
• Kyselyyn vastanneilla 772 matkaa ja 14260 matkakilometriä esimerkkiviikolla
(huom. arviolta noin 70 kertaa enemmän kuin kunnan Vähikkäläläisille järjestämiä matkoja)
• Vertaiskuljetusmatkoista puolet yhdistyisi suoraan toisen vertaiskuljetusmatkatarpeen kanssa

▪ Janakkalassa tehdyt matkat

• Janakkalan muiden alueiden demograﬁnen jakauma hyvin lähellä Vähikkälän kylän jakaumaa
• Janakkalassa on yli 180 kertaa enemmän asukkaita kuin Vähikkälän kyselyyn vastanneita, mutta
matkakilometrejä tulee käytettyjen oletusten mukaan 100 kertaa enemmän (ks. seur. sivu)
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▪ Janakkala (16176 asukasta) 186 kertaa suurempi kuin Vähikkälän kyselyotos (87 vastaajaa)
• Vähikkälässä 6-17v 16,2% (kyselyssä 6,9%) ja 75+v 7,9% (kyselyssä 2,3%) ja 0-5v 7,3%
→ Kyselyssä itse aktiivisesti liikkuvat ja autoilevat ikäryhmät olivat hieman yliedustettuja
→ Vähikkälän 369 asukkaan sijaan voi käyttää 22,2 % pienempää asukasmäärää 287
→ Skaalauskerroin 145 ei oleta lasten ja ikäihmisten liikkuvan yhtä paljon kuin kyselyotos

▪ Vähikkälästä: Tervakoski 8 km, Turenki 21 km, Hämeenlinna 29 km, Riihimäki 18 km
• Muista kylistä lähimmälle keskusta-alueelle (Turenki tai Tervakoski) 6-19 km ja lähimpään kaupunkiin
(Hämeenlinna tai Riihimäki) 11-31 km (Turengista tai Tervakoskelta 13-15 km)
• Janakkalasta muihin kaupunkeihin on muista kylistä asukasmäärien mukaan painotettuna keskimäärin 14,9 km, eli
17% vähemmän kuin Vähikkälästä Riihimäelle, tosin kyselyn mukaan Vähikkälästä liikutaan myös Hämeenlinnaan
• Turengissa tai Tervakoskella asuville (75-80%) monet palvelut alle 1 km päässä
→ Henkilöliikennetutkimuksen työ-, ostos-, asiointi- ja vapaa-ajan matkoista voi vähentää skaalaavan kyselyn
Turengin tai Tervakosken matkakohtaiset osuudet (26%)
→ Matkasuoritteessa parempi skaalauskerroin koko Janakkalalle on 145*74%=107 kun otetaan huomioon matkat
Turenkiin tai Tervakoskelle

▪ Skaalauskertoimeksi on valittu yksinkertaisuuden vuoksi 100
• Osa keskimäärin lyhyemmistä matkoista on naapurikaupunkeihin ja toisaalta suurempi tarjonta ja siten
potentiaali, koska kyytiin voi ottaa matkustajia matkan varrelta ja useista kylistä ajetaan Turenkiin muiden kylien
läpi, tai Hämeenlinnaan Turengin kautta. Lisäksi kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet kyselyssä matkojaan.

▪ Vaikuttavuuslaskelmat esitetään myös skaalauskertoimelle 50
• Todellisuudessa simuloinnissa käytettyjä tiukemmat yhdistelyparametrit kuljettajan ja matkustajan välillä
(vähemmän joustoja aikatauluissa, matka-ajassa, lisävaivassa, omasta autosta kimppakyytiin vaihtamisessa,
kimppakyytiparin valinnassa, yms.) ja joukkoliikenteen tarjontaa on erityisesti keskusta-alueella paremmin.
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HLT-otos: 944 matkaa/viikko (Janakkala)
Vertaiskuljetukset: 772 matkaa/viikko (vain Vähikkälä)

HLT-otos: 7025 matkaa/viikko (Janakkala,
Hämeenlinna ja Hattula)
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Kiinteä palveluliikenteen autokapasiteetti
▪ Tuntihinta 55 €/h (alv 0%)
▪ Palveluliikenteen simuloinnissa iso osa nykyisistä sote-matkoista ja päivätoimintamatkoista siirtyi
ajettavaksi kiinteällä palveluliikenteen kapasiteetilla

Taksimatkat
▪ Aloitusmaksu: keskimäärin 10 €/h (alv 0%)
• 80 % matkoista normaali 5,69 €/matka
• 10 % matkoista korotettu 18,62 €/matka
• 10 % matkoista korotettu 37,25 €/matka
▪ Kilometrimaksu: 1,40 €/km (alv 0%)
▪ Palveluliikenteen simuloinnissa kiinteän palveluliikenteen kapasiteetin ulkopuolelle jäävät matkat
ajettiin taksilla ilman yhdistelyä.
▪ Lakisääteisten kuljetusten simuloinnissa yhdisteltyjen reittien kustannukset laskettiin taksihinnoilla

Vertaiskuljetukset
▪ Polttoainekustannukset: 0,10 €/km (kustannus asukkaalle, sis. verot)
▪ Auton käyttökustannukset: 0,20 €/km (sis. polttoaine, huollot, autovero)
▪ Auton kokonaiskustannukset: 0,44 €/km (verottajan km-korvaukselle laskema kustannus)
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▪ Selvityksessä ja simuloinnissa hyödynnetty aineisto edusti todellista kuljetusten tilaus- ja suunniteltua
reittitietoa Janakkalan, Hattulan ja Hämeenlinnan alueella.
▪ Valtaosa sote-kuljetuksista oli niin sanottua tilausmuotoista lähtö-määränpää -aineistoa, oppilaskuljetukset
puolestaan oli valmiiksi reititettyä ja aikataulutettua suunnitteluaineistoa.
▪ Valmiit reititykset ja ajoneuvoallokoinnit heikensivät oppilaskuljetusten simulointien tasoa kaikissa tehdyissa
skenaarioissa. Oppilaskuljetuksia ei voitu purkaa vastaavaksi oppilaskohtaiseksi lähtö-määränpää
tilausaineistoksi, jolloin oppilaskuljetusten reittejä ja niiden kalustoa hyödynnettiin sellaisenaan.
▪ Simuloinnissa ei ollut käytettävissä tarkkoja osoitetietoja, eikä esimerkiksi ajoneuvonvalintaan oikeasti
vaikuttavia avustaja tai apuvälinetietoja. Nämä tiedot tietosuojasyistä oli aineistosta poistettu. Osoitetiedot
asiakkaille haettiin tien ja/tai kadun nimen perusteella Google API:n avulla. Google API antoi jokaiselle kadulle
ns. oletusosoitteen, jota hyödynnettiin simuloinnissa.
▪ Simuloinnissa ei ollut käytettävissä nykytilan tarkkoja tehokkuus- ja yhdistelyastetietoja
▪ Simuloinnin tulokset ovat suuntaa antavia ja tulokset perustuvat tilanteeseen, jossa nykyiset todelliset
kuljetukset olisi ajettu joko hallintokuntakohtaisilla tai yhdistetyssä käytössä olevalla ajoneuvokapasiteetilla.
▪ Vertaiskuljetusaineisto perustuu Vähikkälän kylän 87 vastaajan matkoihin, joista 40 % valitsi matkakohteet
listalta (esim. Hämeenlinnan keskusta) eikä tarkasti kartalta. Vastaajat ilmoittivat matkat edelliseltä viikolta
(tai joidenkin matkatyypien osalta kuukaudelta) syksyllä 2020 eli koronan vaikuttaessa liikkumiseen.
Skaalaavaan kyselyyn vastasi satunnaisia henkilöitä muista kylistä ja siinä on tehty useita keskiarvoistuksia ja
yksinkertaistuksia (ks. vertaiskuljetusten skaalaaminen).
▪ Palveluliikenteen matkojen osalta ei ollut saatavilla todellisia lähtö-määränpää-tietoja, vaan lähtöpiste on
merkitty lähimmälle pysäkille ja matkan määränpää on estimoitu. Tällaisellakin matka-aineistolla kapasiteetin
varautumista voidaan simuloida oikeaan aikaan ja suurin piirtein oikeassa suunnassa.
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Kiinteät päiväkohtaiset ajovuorot.
Veloitus ajovuoroista.
• Kuka tahansa voi tilata ennakkoon; ei vain sote-asiakkaat
• Tilaus allokoidaan ajovuorossa olevalle autolle heti, jolloin
kyydin uudelleen järjestelyn tarve on hyvin vähäinen.
• Kapasiteetti mitoitetaan optimaaliseksi simuloinnin avulla
kattaen suuren osan palveluliikenteen, sote-matkojen ja
päivätoiminnan tarpeesta.

Asiakkaiden tulee varautua 20-30 min
aikataulujoustoon, jotta kyydit voivat yhdistyä.
• Sovelluksella voi seurata noutoaikaa ja auton saapumista
reaaliajassa.
• Asiakas voi lukita joko lähtöajan tai saapumisajan ja
jousto tapahtuu vain suuntaan, joka ei ole lukittu.

Tilaaminen sovelluksella 24/7 tai
soittamalla. Automaattinen reititys ja
välitys autoille.
• Sovellustilausten kasvu ei lisää välitystyötä
• Myös välitön tilaaminen on mahdollista.

Tuettu liikenne
Itsemaksettu liikenne

Vapaa kutsuohjaus ovelta ovelle
palvelualueen sisällä.
• Palvelee paikallisia matkoja alle 20 km
säteellä keskustaajamasta.
• Muutamat aikataulupisteet mahdollisia
• Säännölliset tilaukset päivätoimintaasiakkaille (ja koululaisille).

Ensisijainen palvelu myös sote-asiakkaille.
• Palveluliikenne ja sote-taksi tilataan samasta palvelunumerosta.
Taksi tarjotaan vain, jos palveluliikenteessä ei ole kapasiteettia
tai asiakkaalle on myönnetty oikeus yksin matkustamiseen.
• Puhelintilausten vastaanottaja voi olla erillinen välityskeskus tai
palveluliikenteen liikennöitsijä (toimisto), joka voi tilata myös
sote-taksin kunnan osoittamalla tavalla.
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Nykytila
▪ Janakkalassa ja Hämeenlinnassa on reittipohjaisia palveluliikennelinjoja (Tassu, Seiska, Kyläpussit), jotka poikkeavat reitiltä
tilausten mukaan.
▪ Tilaukset on tehtävä puoli tuntia ennen lähtöä soittamalla suoraan kunkin linjan liikennöitsijälle, joka reitittää matkat
manuaalisesti.
▪ Kaupungit maksavat palveluliikenteestä ajettujen reittien mukaan

Simulointia varten muodostettiin laajuudeltaan kolme erilaista kalustoskenaariota
▪ Skenaarioissa laskutettavia autotunteja oli huomattavasti enemmän kuin nykytilassa, koska tarkoitus oli selvittää, miten
kapasiteetin lisääminen vaikuttaa palveluiden saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen.
▪ Autoille määriteltiin kiinteät ajovuorot ja tauot, mutta ei reittejä
▪ Autot olivat 14- ja 8-paikkaisia
▪ Seuraavalla sivulla on esitetty Janakkalan kalustoskenaariot. Koko seudun skenaariot muodostettin monistamalla Janakkalan
skenaarioden autoja.
KOKO SEUDUN SKENAARIOT
(Janakkala, Hämeenlinna ja Hattula)

JANAKKALAN SKENAARIOT
Autojen
määrä

Autotunteja
arkipäivässä

Palveluaika
arkipäivisin

Autojen määrä

Autotunteja
arkipäivässä

Palveluaika
arkipäivisin

Nykytila

2 autoa

7-11 h

n. klo 9-14 (linjoja)

6-7 autoa

24-32 h

n. klo 9-16 (linjoja)

Skenaario 1

3 autoa

21 h

klo 8-19

13 autoa

95 h

klo 8-19

Skenaario 2

3 autoa

26 h

klo 8-19

18 autoa

150 h

klo 8-19

Skenaario 3

4 autoa

30 h

klo 8-21

22 autoa

172 h

klo 8-21

Vrt. minimi
lakisääteisille

4 autoa

sote- ja päivätoimintamatkat
tilausten mukaan

13-15 autoa

sote- ja päivätoimintamatkat
tilausten mukaan
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Koko seudun kalustoskenaariot muodostettin monistamalla Janakkalan skenaarioden autoja.
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Reititysjärjestys
▪ Ensimmäisenä reititettiin nykyiset matkat aloittaen palveluliikenteen matkoista ja päivätoimintakuljetuksista.
Päivätoimintakuljetukset hoidetaan jo nykyisin pitkälti palveluliikenteen autoilla ja siksi ne laskettiin nykytilassa
palveluliikenteellä hoidettaviin matkoihin.
▪ Näiden jälkeen reititettiin nykyiset sote-matkat, jotta saatiin selville, kuinka suuri osa niistä voidaan hoitaa
palveluliikenteellä.
▪ Viimeisenä reititettiin henkilöliikennetutkimuksesta poimittu otos, tarkoituksena saada selville, kuinka monta
uutta matkaa skenaarion palveluliikennekalustolla voidaan palvella.

Vapaa kutsuohjaus
▪ Simulointi suoritettiin Mobility-DR -välitysjärjestelmällä (DemandTrans) alueen todellisen tieverkon mukaisessa
ympäristössä.
▪ Jokaisen matkustajan matka allokoitiin vapaan kutsuohjauksen periaatteella palveluliikenteen autoille eikä
nykyisiä pysäkkiaikatauluja otettu huomioon.
▪ Päivätoimintamatkat käsiteltiin myös yksittäisinä matkoina eikä siten kaikki saman ryhmän matkat välttämättä
reitittyneet samalle autolle.
▪ Osa matkoista simuloitiin kohdeajan mukaan ja osa lähtöajan mukaan (ks. matkadata).
▪ Nouto-/saapumisajan jousto oli 30 minuuttia ja matka-aika voi olla enintään 1,5-kertainen + 10 min suoraan
matkaan verrattuna.

Palveluliikenteen ulkopuolelle jäävät matkat
▪ Ne nykyiset matkat, joita ei pystytty reitittämään palveluliikenteen autoille, oletettiin hoidettavan yksittäisinä
taksimatkoina ja näille laskettiin kustannus taksimatkojen hinnan mukaan.
▪ Taksimatkan kustannukset laskettiin kaikille yli jääneille nykyisille matkoille palveluliikenne mukaan lukien.
▪ Henkilöliikennetutkimuksen otoksesta jäi reitittämättä suurin osa, mutta näille ei laskettu taksimatkan
kustannusta, koska kyse ei ole lakisääteisestä palvelusta ja tarkoitus oli selvitää ainoastaa, kuinka paljon uusia
matkoja mahtuu palveluliikenteeseen.
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Pelkästään Janakkalaa tarkastelemalla
ei saavuteta merkittävää parannusta
palvelutasoon ilman lisäinvestointeja
▪ Vaikutukset esitetty skenaarioiden 1 ja 2
yhdistelmälle:
• 21 autotuntia: ma, ke, pe
• 26 autotuntia: ti, to

Vaikutukset:
▪ Palveluliikenteen autotunnit kasvavat 7-11
tunnista 21-26 tuntiin arkipäivässä
▪ Palveluaika pitenee klo 19 asti
▪ Mahdollistaa noin 23 uutta matkaa per
arkipäivä (28 % kasvu)
▪ Vähentää taksikilometrejä 59 %
▪ Kasvattaa kokonaiskustannuksia 16 %
▪ Matkojen yksikkökustannus laskee 14 %
(18,90 € → 16,20 €)
▪ Uuden matkan kustannus on 10 €/matka

Nykytila

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3
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Koko seutua tarkastelemalla on
mahdollista hoitaa merkittävästi nykyistä
useampia matkoja nykyisellä
kustannustasolla
▪ Optimi löytynee skenaarioiden 1 ja 2 välistä.
Vaikutukset esitetty näiden vaihteluvälinä.

Vaikutukset:
▪ Palveluliikenteen autotunnit kasvavat 24-32
tunnista 95-150 tuntiin arkipäivässä
▪ Palveluaika pitenee klo 19 asti
▪ Mahdollistaa noin 58-276 uutta matkaa per
arkipäivä (14-67 % kasvu)
▪ Vähentää taksikilometrejä 71-87 %
▪ Matkojen yksikkökustannus laskee 24-33%
(19,50 € → 13-15 €)
▪ 95 autotuntia: voi syntyä kustannussäästöjä
eikä uusista matkoista tule lisäkustannusta
▪ 150 autotuntia: 13 % kustannusten kasvu ja
uuden matkan kustannus on 3,68 €/matka

Nykytila

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3
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Lapualla voitaisiin hoitaa merkittävästi
nykyistä useampia matkoja ja pidentää
palveluaikaa pitkälle iltaan nykyisellä
kustannustasolla.
▪ Huom! Tarkastelussa vain alle 20 km matkat
▪ Lapualla maksetaan jo nykyisin kiinteästä
palveluliikenteen kapasiteetista 16 h/päivä eikä
palveluliikenteessä ole aikatauluja

Vaikutukset:
▪ Nykyiseen palveluliikenteeseen (2 autoa, 16 h, klo
8-17) mahtuisi puolet alle 20 km sote-matkoista ja
kokonaiskustannukset vähenisivät 11-20 %.
▪ Nostamalla palveluliikenne 21 autotuntiin (3
autoa, klo 8-19) taksi pitää tilata vain muutamalle
sote-matkalle, voidaan hoitaa noin 30 uutta
matkaa päivässä (30-40 % kasvu) ja
kokonaiskustannukset vähenevät 11-20 %.
▪ Nostamalla palveluliikenne 26 autotuntiin (4
autoa, klo 8-21) voidaan hoitaa noin 40-50 uutta
matkaa päivässä (50-70 % kasvu) ja
kokonaiskustannukset kasvavat vain 2-8 %.

Nykytila

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3
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▪ Janakkalan osalta simulointiin myös skenaario, jossa koulukuljetukset olivat mukana ja
palveluliikenteen kapasiteettiskenaarioihin oli lisätty nykyinen koulukuljetuskapasiteetti (8 x
8,5 h per päivä).
▪ Koulukuljetukset reititettiin aivan ensimmäisenä, jotta saatiin selville, kuinka paljon muita
matkoja mahtuu autoille. Muutoin simuloinnin periaatteet olivat samat.
▪ Erikseen tilattavien taksien tarve kasvoi nykyisestä kaikkina muina päivinä paitsi perjantaina
ja maanantaina. Tämä tarkoittaa, että kokonaiskustannukset kasvaisivat nykytilanteeseen
verrattuna.
▪ Simulointiin saattoi vaikuttaa se, että koulukyytiaineisto oli jo valmiiksi reititetty eikä
käytössä ollut puhtaita lukujärjestyksen mukaisia koulujen alkamis- ja päättymisaikoja.
▪ Palveluliikenteeseen yhdistettynä koululaisten noutoajat voisivat lisäksi vaihdella puolen
tunnin sisällä päivittäin muista tilauksista riippuen, mikä ei välttämättä ole mielekäs kokemus
koululaisille.
▪ Kun koulukuljetuksia on paljon, niiden yhdistely kannattanee toteuttaa omana palvelunaan
avaamalla koulukyydit muiden käyttöön reitteinä, joihin voi nousta vain reitin varrelta joko
suoraan tai paikka varaamalla.
▪ Mikäli jollain alueella on hyvin vähän koulukuljetuksia, saattaa palveluliikenteen
hyödyntäminen toimia. Koulukuljetukset - kuten päivätoimintakuljetuksetkin - voidaan silloin
määritellä säännöllisesti toistuviksi matkoiksi, jotka rajoittavat muita tilauksia.
Koulukyydeille voidaan määritellä muita tiukempi aikataulujousto (esim. 10 min).
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Liikkumisen
palvelutarjonnan
lisääntyminen

● Parannetaan tasavertaisesti kaikkien kuntalaisten - niin sote-asiakkaiden kuin nuorten ja
autottomienkin - liikkumismahdollisuuksia myös ilta-aikaan laajentamalla palveluaikaa.
● Uusia matkoja voidaan palvella 14-67 % nykyistä enemmän.

Palveluiden
kustannustehokkuus

● Kun tarkastellaan koko seutua (Janakkala, Hämeenlinna ja Hattula), palveluliikenteen kapasiteetin
nosto on mahdollista tehdä kustannusneutraalisti tai jopa kokonaiskustannuksia säästäen.
● Merkittävällä palveluliikenteen kapasiteetin nostolla (32 → 150 autotuntia/päivä) yhden uuden
matkan lisäkustannus olisi 4 €/matka ja kokonaiskustannusten kasvu 13 %.
● Kaikkien sote-, päivätoiminta ja palveluliikennematkojen keskimääräinen yksikkökustannus laskee
14-33 %.

Yksityisautoilun
määrä ja ympäristö

● Laajempi, ennakkotilaamisen mahdollistava, iltaan ulottuva palveluliikennetarjonta voi vähentää
yksityisauton käyttöä asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla, esimerkiksi nuorten kuljettamista
harrastuksiin.
● Nuorten kohdalla palveluliikenne voi korvata mopon käyttöä ja siten vähentää nuorten
liikenneonnettomuuksia.

Liikkumispalveluiden
hallinta ja suunnittelu

● Kiinteiden ajovuorojen hankinta ja laskuttaminen on yksinkertaista.
● Automaattinen välitysjärjestelmä ja sovellustilaukset vähentävät manuaalista työtä.
● Välittäjien tarve uudelleen järjestellä sote-kyytejä vähenee, kun ennakkotilaukset taataan sovituilla
ajovuoroilla, eikä ole epävarmuutta siitä, ottaa joku sopimuskuljettaja tilauksen vastaan
noutohetkellä vai ei. Säästö jopa 30-40 min per vähentynyt uudelleen järjestely.
● Syntyy laadukasta matkadataa, jonka pohjalta palveluja voidaan simuloida, kehittää ja optimoida.
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Yhdistämällä ja kokoamalla kapasiteettia ja
hyödyntämällä sitä tehokkaasti parannetaan
kannattavuutta
• Asiakaskohtaiset ja hallintokuntakohtaiset erilaiset
suunnittelu- ja tilauskäytänteet ovat mahdollisia myös ns.
yhden kalustopoolin mallissa.
• yhdistely ja matkojen ketjutus tekee operoinnista
mielekästä ja kannattavaa myös liikenteenharjoittajille.

Asiakkaiden varautuminen aikataulujoustoon
+/- 30 min.
• Tehokas yhdistely takaa palveluiden käytön tehokkuuden.
Yhdistely edellyttää asiakaskohtaisia joustoja.
• Sovelluksella voi seurata noutoaikaa ja auton saapumista
reaaliajassa.
• Asiakas voi lukita joko lähtöajan tai saapumisajan ja
jousto tapahtuu vain suuntaan, joka ei ole lukittu.

Tilaaminen sovelluksella 24/7 tai
soittamalla. Automaattinen reititys ja
välitys autoille.
• Sovellustilausten kasvu ei lisää välitystyötä
• Myös välitön tilaaminen on mahdollista.
• Asiakkaan itse tekemä matkojen hallinta
mahdollista

Tuettu liikenne
Itsemaksettu liikenne

Toiminta-alueena koko seutu,
jossa koko kalusto käytössä
• Kalusto on kilpailutettu niin, että
samoilla välitys- ja autonvalintaperiaatteilla voidaan tehokkaasti
hyödyntää koko alueella halvinta ja/tai
sopivinta ajoneuvoja.

Kapasiteetin hyödyntäminen myös muissa
kuljetuksissa
• Kapasiteettia ja tyhjänä ajoa syntyy tehokkaallakin yhdistely- ja
välitystoiminnalla.
• Kilpailutettuja sopimusajoneuvoja voi hyödyntää myös muussa
liikenteessä, mikäli toiminta on järjestetty niin, että mahdolliset
palvelu- ja ajoajat ovat jatkuvasti kuljetuksista vastaavien
henkilöiden ja kuljetuksia hoitavien yksiköiden tiedossa.
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▪

Osana selvitystä toteutettiin lakisääteisten kuljetusten selvitys ja
simulointi, jonka tavoitteena oli selvittää kuinka paljon ns.
yksittäis- ja ryhmämatkoja saataisiin tehostettu ja millaiseksi
muodostuisti kuljetusten vaatima minimikalusto Janakkalassa ja
seudullisesti tuotettuihin kuljetuksiin.

‒ Millainen kalusto riittää tehokkaasti operoimaan Janakkalan ja
seudun valittuja lakisääteisiä kuljetuksia ja millaiset
suoritemäärät palvelutuotannosta vähintään syntyy.

▪

Lisäksi tavoitteena on tarkastella kuinka toteutetun kyselyn
perusteella ilmenevä vertaiskuljetustarve yhdistyy jo käytössä
olevaan kapasiteettiin ja tilauksiin. Kuinka paljon lakisääteisten
kuljetusten tuotanto ja ns. piilevä liikennekysyntä ovat
päällekkäisiä.

▪

Simulointiskenaarioiden tuloksissa huomioitava, että
oppilaskuljetukset, päivätoimintakuljetukset ja palveluliikenne on
simuloitu sen perusteella kuten liikenteet ovat nykyisin
suunniteltu. Aineistossa ei ilmennyt asiakaskohtaisia tarkkoja
tilaustietoja (noutoaika- ja kohdeaika).

▪

Simuloinnissa hyödynnetty Sitowisen SAMPO
kuljetustenohjausjärjestelmää, joka hyödyntää Kanta-Hämeen
tieverkkoaineistoa ja ajantasaista liikennetilannetta.
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▪

▪

Janakkalan kyytien osalta muodostettiin seuraavanlaiset simulointiskenaariot
• SK 0: Kuljetusaineistot erillisinä, yhdisteltyinä ja optimoituina
• SK 1: Päivätoiminnan ja vpl- ja shl-kuljetusten yhdistäminen samaan kapasiteettiin (ns. sote-kokonaisuus)
• SK 2: Sote-kokonaisuuden ja oppilaskuljetusten yhdistäminen ja optimointi kokonaisuutena
• SK 3: Sote-kokonaisuus yhdisteltynä oppilaskuljetuksiin ja kyselyn avulla kerättyihin vertaiskuljetuspalvelutarpeeseen
VPL- ja SHL-matkat:
• Käsiteltiin ja optimoitiin yksittäisinä matkoina eli käytännössä samalla tavalla kuin mitä ne on todellisuudessa tehty.
• Matkoista puuttuu tieto, onko se tilattu noutoaikatilauksena (=aikaisin nouto lähtöosoitteesta) vai kohdeaikatilauksena
•

▪

(=viimeistään perillä kohteessa). Simuloinnissa kaikki matkat on käsitelty noutoaikatilauksina.
Tilausten ns. yhdistelyhakuaikaikkunoina on käytetty +/- 30 min ja tilauksen yhdistelyn jälkeen on käytetty
aikaikkunoita +/- 5 min.

Päivätoimintamatkat
• Matkat on optimoitu päivätoimintakohteiden mukaisina ryhminä aamun menomatkat ja iltapäivän paluumatkat

erikseen.
Optimoinnissa on käytetty aineistossa olevia noutoaikoja ja kohdeaikoja.
Aikaikkunoina on käytetty riittävän laajoja aikaikkunoita, jotta ryhmä on saatu mahdollisuuksien mukaan samalle reitille.

▪

•
•
Koulumatkat
• Koulumatka-aineistossa haasteita simuloinnille on aiheuttanut se, että koulumatkatiedot on saatu valmiiksi
•

aikataulutettuina reitteinä.
Aikaikkunoissa on käytetty riittävän laajoja aikaikkunoita, jotta ryhmä on saatu mahdollisuuksien mukaan samalle
reitille.
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KOKO SEUDUN SKENAARIOT
(Janakkala, Hämeenlinna ja Hattula)

JANAKKALAN SKENAARIOT
Autojen tarve

Esteettömän
kaluston tarve

Autojen tarve

Esteettömän
kaluston tarve

Skenaario 0

4 autoa

2 autoa

13-15 autoa

3-4 autoa

Skenaario 1

4 autoa

2 autoa

13-15 autoa

3 autoa

Skenaario 2

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Skenaario 3

9 autoa

2 autoa

ei arvioitu seudullisesti

ei arvioitu seudullisesti
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▪ Simuloinnissa luotiin kaikkiaan yhdeksän erilaista matkojen yhdistely- ja ketjutusmallia,
joista pääsääntöisesti tehtiin tarvittavan ajoneuvokapasiteetin määrittävä reititys ja
autonvalinta.
▪ Autonvalintaa ei kyetty tekemään oppilaskuljetusaineistosta, joka kuljetusmassaltaan on
merkittävä. Oppilaskuljetusaineiston käsittely vaatisi ns. oppilaskohtaisen ilman
manuaalista aikataulutusta ja reititystä olevan aineiston.
▪ Autonvalinta ja kellonajoittainen tarve tehtiin Sitowisen
SAMPO-kuljetustenohjausjärjestelmällä.
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▪ Skenaariossa 0 käsiteltiin Janakkalan lakisääteisiä kuljetuksia erillisinä kokonaisuuksina ja
vpl- ja shl-kuljetuksista, oppilaskuljetuksista ja päivätoimintamatkoista pyrittiin tekemään
erillään niin tehokkaita tilausperusteisina / tai taksimatkoina kuin mahdollista.
▪ Suurin tehostamispotentiaali on päivätoiminta- ja vpl- ja shl-matkoissa. Ketjuttamalla
kuljetuksia ja yhdistelemällä kyytejä saavutettiin vpl- ja shl-kuljetuksissa noin 20 %:n ja
päivätoimintakuljetuksissa noin 40 %:n km-säästöt
▪ Autotarve esimerkkiviikolla oli enintään 4, joista kaksi oli kooltaan enintään tavallisia
henkilöautotakseja, yksi 1+8 paikkainen ja yksi vähintään 1+10 paikkainen

▪ Oppilaskuljetuksissa merkittävää tehostamista ei kyetty simuloimaan ja eikä tulos ollut
vertailukelpoinen muun aineiston kanssa. Oppilaskuljetusaineisto pohjautui jo valmiiksi
manuaalisesti reititettyihin ajoihin.
• Tämä esti suunnitellun skenaarion 2 –toteuttamisen
• Oppilaskuljetusten laskennalliset viikon reittikilometrit vähenivät vain 40 kilometrillä.
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▪ Skenaariossa 1 testattiin konseptia, jossa vpl- ja shl-kuljetukset ja päivätoimintamatkat
ajettiin samalla kapasiteetilla. Yhdistelysäästö verrattuna erikseen reititettyihin tilauksiin
oli olematon.
▪ Kuljetuksille muodostui kuitenkin näin reitittämällä uusia ketjutettuja tilauksia, eli autojen
käytön tehokkuus parani Janakkalan alueella.
▪ Autotarve esimerkkiviikolla oli enintään 4, joista kaksi oli kooltaan enintään tavallisia
henkilöautotakseja, yksi 1+8 paikkainen ja yksi vähintään 1+10 paikkainen
▪ Ajoneuvojen kokonaiskäyttö tehostui ja todennäköisesti tunti/päiväajoneuvojen samassa
välityskapasiteetissa hyödyntäminen parantaisi myös ajoneuvon saatavuuden paranemista
kullekin erilliselle asiakastilaukselle.

▪ Oppilaskuljetusten uudelleenreitittäminen ei ollut mahdollista, koska työssä käytetty
aineisto perustui jo valmiiksi aikataulutettuihin tilauksiin, jota ei ollut mahdollista purkaa
oppilastasolle.
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▪ Vaikka eri tilausten yhdistelyssä samaan kapasiteettiin ei
saavuteta suurta vaikutusta ajettuun kilometrimäärän on
tulosten perusteella mahdollista luoda hyvin toimivia
liikennöintikokonaisuuksia eri asiakasryhmissä
hyödyntämällä tehokkaasti ajoneuvojen kapasiteettia.
• Viikonpäivästä riippuen yhden ajoneuvon
kokonaisajoajaksi voidaan muodostaa 2.7 – 15,8 tuntia /
vrk
• Erityisesti sosiaalitoimen järjestämissä kuljetuksissa ja
ajankohdissa on havaittavissa yhdistelypotentiaalia, joka
pidemmän aikajakson tarkastelussa todennäköisesti
mahdollistaisi myös muiden asiakasryhmien
yhdistämisen ko. kuljetuksiin
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▪ Vertailukelpoiset kuljetuskustannukset (taksimatkoina) skenaarion 0 simuloinnin
mukaisesti olivat Janakkalassa erilliskuljetuksina seuraavanlaiset
▪ Vpl- ja shl-matkat 3 902 € (2 030 km)
▪ Päivätoimintamatkat 3 306 € (1 147 km)
▪ Oppilaskuljetuksia ei aineistohaasteiden vuoksi viety kustannusarvioon
▪ Skenaarion 1 mukaisesti (vpl-, shl-, ja päivätoimintamatkat yhdistelyinä vertailukelpoiset
kustannukset olivat Janakkalan simuloinnissa seuraavanlaiset
• Sote-kokonaisuus 5 245 €
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▪ Skenaariossa 0 käsiteltiin seudun lakisääteisiä kuljetuksia erillisinä kokonaisuuksina
vastaavasti kuin Janakkalan alueella
▪ Suurin tehostamispotentiaali on päivätoiminta- ja vpl- ja shl-matkoissa. Ketjuttamalla
kuljetuksia ja yhdistelemällä kyytejä saavutettiin vpl- ja shl-kuljetuksissa noin 20 %:n
▪ Autotarve esimerkkiviikolla oli enintään 17, joista valtaosa oli kooltaan enintään tavallisia
henkilöautotakseja. Lisäksi tarvitaan 3-4 vähintään 1+10 paikkaista ajoneuvoa.

▪ Asiakaskilometrejä ao. kuljetuksissa ajettiin ilman yhdistelyä ja ketjutusta noin 19 000 km
• Yhdistelyn ja ketjutusten jälkeen (simulointi) tarve reittikilometreille (ajoneuvojen suoritteille) oli
15 000 km
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▪ Skenaariossa 1 käsiteltiin seudun lakisääteisiä kuljetuksia yhdistettynä kokonaisuutena
vastaavasti kuin Janakkalan alueella
▪ Suurin tehostamispotentiaali on päivätoiminta- ja vpl- ja shl-matkoissa. Ketjuttamalla
kuljetuksia ja yhdistelemällä kyytejä saavutettiin vpl- ja shl-kuljetuksissa ja
päivätoimintakuljetuksissa yhteensä noin 20 %:n km-säästö
▪ Autotarve ei muuttunut erikseen reititetyistä kuljetuspalveluista
▪ Yhdistely yhdessä tuotti jälleen kokonaisempia autopäiviä, eli kuljetusten ketjutus tehosti
autojen työtunteja.
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Janakkala
▪ Vertailukelpoiset kuljetuskustannukset (taksimatkoina) skenaarion 0 simuloinnin
mukaisesti olivat Janakkalassa erilliskuljetuksina seuraavanlaiset
▪ Vpl- ja shl-matkat 3 902 € (2 030 km)
▪ Päivätoimintamatkat 3 306 € (1 147 km)

▪ Oppilaskuljetuksia ei aineistohaasteiden vuoksi viety kustannusarvioon

▪ Skenaarion 1 mukaisesti (vpl-, shl-, ja päivätoimintamatkat yhdistelyinä
vertailukelpoiset kustannukset olivat Janakkalan simuloinnissa seuraavanlaiset
• Sote-kokonaisuus 5 245 €

Seutu
▪ Vertailukelpoiset kuljetuskustannukset (taksimatkoina) skenaarion 0 simuloinnin
mukaisesti olivat seudullisesti erilliskuljetuksina seuraavanlaiset
▪ Vpl- ja shl-matkat 26 166 € (13 697 km)
▪ Päivätoimintamatkat 5 874 € (1 881 km)

▪ Oppilaskuljetuksia ei aineistohaasteiden vuoksi viety kustannusarvioon

▪ Skenaarion 1 mukaisesti (vpl-, shl-, ja päivätoimintamatkat yhdistelyinä
vertailukelpoiset kustannukset olivat Janakkalan simuloinnissa seuraavanlaiset
• Sote-kokonaisuus 27 966 €

▪ Simuloinnin tuloksena vaikuttaisi siltä, että sekä Janakkalassa että seudullisesti
kuljetuskapasiteettia kannattaisi ohjata kokonaiskysynnän ja suuremman
yhdistetyn kalustopoolin mukaisesti.
▪ Janakkalassa tehostuminen noin 27 % ja seudullisesti 13 %
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Liikkumisen
palvelutarjonnan
lisääntyminen

● Lakisääteiset kuljetukset on ajettava ja asiakkaat on palveltava. Tätä kapasiteettia voidaan hyödyntää laajemmin
muihin tarveharkintaisiin ja avoimiin kuljetuspalveluihin kuten palveluliikenteen asiakkaille ja muuhun avoimeen
joukkoliikenteeseen,, mikäli näihin yhdistely on sallittu.
● Mikäli muille voidaan tarjota vain reittejä, jotka ovat olemassa jo sote-asiakkaita varten, ne tulevat muiden
asiakkaiden tietoon varsin myöhään ja ennakkoon suunnittelu ei ole mahdollista.
● Koottuna, yhdisteltynä ja ketjutettuna kalustossa on edelleen tilaa myös muuhun toimintaan.

Palveluiden
kustannustehokkuus

● Kuljetusten optimointia ja yhdistelyä kehittämällä saavutetaan vähintään noin 17–20 %:n km-säästö Janakkalan
alueella, seudullisesti vastaava säästö on vähintään 20 %. Suoran yhdistelypotentiaalin lisäksi reittimäärät vähenevät
ja tehokkaiden ajotuntien määrä lisäntyy, mikäli vpl-kuljetuksia ja ryhmäkuljetuksia ohjataan samaan kapasiteettin.
● Janakkalan osalta autoja tarvitaan 4 ja seudullisesti 13-15. Autot eivät ole kaikkina ajanhetkinä tehokkaassa käytössä.
Palveluiden kustannustehokkuus mahdollisesti paranisi edelleen, mikäli sellaisina tunteina, jolloin yksittäisten taksien
tilausajosuorite on n. 30km, kuljetuksia operoitaisiin tuntihintaisella kalustolla, johon yhdistyisi myös muita kuljetuksia.
Tällaisia ajan hetkiä vaikuttaisi olevan aamupäivällä klo. 8-10 ja iltapäivällä klo. 13-15.
● Yhdistely ja kilometrisäästöt saattaisivat olla vielä suurempia, mikäli tiettyjä lähtöaineiston valmiita reitityksiä
voitaisiin ”purkaa”.

Yksityisautoilun
määrä ja ympäristö

● Lakisääteisten matkojen ajetut kilometrit vähenevät voimakkaasti yhdistelyn myötä.
● Erityisryhmien kuljetuksia avaamalla pystytään hoitamaan jonkin verran myös muiden kuntalaisten matkoja
palveluliikenteen rinnalla, mikä voi vähentää yksityisauton käyttöä jonkin verran.

Liikkumispalveluiden
hallinta ja suunnittelu

● Kutsupohjaisten kuljetusten operoinnissa on tärkeää ajoneuvojen käytettävissä olevan kapasiteetin ja jo ns. ajossa
olevien ajoneuvojen kuormittaminen, yhdistely ja tilausten ketjutus.
● Päivätoimintakuljetukset voivat toimia kapasiteettina myös sote-kyydeille ja avoimille palveluliikenteen tilauksille.
● Monipuolinen saatavilla oleva kapasiteetti lisää onnistuneen ajovälityksen mahdollisuuksia.
● Mahdollisten väärinkäytösten kontrollointi ja vähentäminen on helpompaa, kun kunnalla on tarkka tieto toteutuneista
matkoista.
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Naapurin kyydissä samaan suuntaan bensakulut
jakaen (tai sovittaessa ilman korvausta).
• Kuka tahansa voi pyytää, mutta helpompaa etukäteen
rutiinimatkoille ja saman kylän ihmisten välillä.
• Jos tulee esteitä, voi pyytää kyytiä myös muilta.
• Mitoitus riippuu kyytejä tarjoavista autoilijoista.

Tilaaminen sovelluksella 24/7
(tai soittamalla naapurille). Reitit voi
katsoa itse (tai palvelun voisi laskea).
• Ei välitys- tai muuta työtaakkaa kunnalle

Ovelta ovelle ilman aluerajoja
• Toimii samalla tavalla sekä paikallisilla
että pidemmillä matkoilla muihin
kaupunkeihin tai pääkaupunkiseudulle
• Muodostuu luontevasti pysyvämpiä
kimppakyytipareja ja -porukoita

naapuri kuljettaa

Lähtökohtaisesti matkustaja joustaa ajoissaan,
mutta myös kuljettaja voi joustaa riippuen
matkatyypistä ja siitä kuka pyytää kyytiä.
• Sovelluksella voisi tarvittaessa seurata saapumista
• Autoilijoilla on yleensä tietty lähtöaika ja suunniteltu
saapumisaika, joihin kyydin voi sovittaa.

Tuettu liikenne
Itsemaksettu liikenne

Kimppakyytejä voi tarjota myös naapureille, joilla
olisi oikeus yhteiskunnan tukemiin kuljetuksiin
• Jos asiakas haluaa vapaaehtoisesti mennä naapurin kyydissä,
palveluliikenteen ja sote-taksien kapasiteettia säästyy muille.
• Toisaalta myös kimppakyytejä etsivä voi haluta kulkea
palveluliikenteen olemassaolevaa kapasiteettia hyödyntäen
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▪ Jos Vähikkälän 87 vastaajan vertaiskuljetuskyselyssä ilmoittama matkatarve hoidettaisiin yhdistelemällä

Janakkalan lakisääteisiin kuljetuksiin (sote-kyydit ja päivätoiminta), Janakkala tarvitsisi neljän auton sijaan 9
autoa kaiken liikenteen hoitamiseen (joista 2 esteettömiä ja vähintään 8-paikkaisia).

▪

Viiden ajoneuvon lisäresurssi (kaksinkertainen kapasiteetti nykyiseen verrattuna) pystyisi hoitamaan kaikki
vertaiskuljetuskyselyn mukaiset matkatarpeet.

▪

Huom! Kyselyn kysyntä oli kimppakyydeille, joiden kustannus matkustajalle olisi 0-0,10 €/km. Lisäksi osa suuntautui
kunnan ja maakunnan ulkopuolelle. Siten todellinen automäärän lisäystarve on vähäisempi.

▪ Esimerkkiviikolla oli yhteensä 1062 matkaa ja näissä asiakaskilometrejä 18 950 km. Matkat yhdistyivät 333
reittiin ja reittikilometrejä tuli 11 240 km. Järjestely tuottaisi siten n. 7 700 km säästön.
▪ Jos matkatarve ajettaisiin sote-taksikyyteinä, kustannukset esimerkkiviikolla olisivat n. 12 916 €.
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▪ Tarjotuista vertaiskuljetusmatkoista puolet yhdistyy suoraan toisen asukkaan

vertaiskuljetusmatkatarpeen kanssa.

• Näitä matkoja ei siis ylipäätään tarvitse tai kannata yhdistellä lakisääteisiin kuljetuksiin

▪ Vähikkälän vastaajien 772 matkasta/viikko (14260 km) voi yhdistellä 206 kimppakyytiä
• Tällöin säästyy 46% matkakilometreistä (6500 km)

▪ Potentiaali koko Janakkalassa kertomalla kyselyn vastaajien vertaiskuljetussuorite ja säästöt
arvioidulla skaalauskertoimella 100 tai 50
100x
3,7
34
6,8
15

50x
1,85
17
3,4
7,5

skaalauskerroin
miljoonaa kimppakyytiä/vuosi
miljoonaa km/vuosi säästöä kimppakyyteinä yhdistetyistä matkoista
miljoonaa €/vuosi säästöä kuntalaisten käyttökustannuksista (lisää ostovoimaa)
miljoonaa €/vuosi autoilun kokonaissäästöjä (jatkossa ei uusia kakkosautoja yms.)

▪ Henkilöautoliikenne on 90% tieliikenteen päästöistä ja suoritteesta

• Kimppakyydit kustannustehokkain ja nopein tapa saavuttaa vähähiilisyystavoitteet haja-asutusalueilla

▪ Kunnan kustannukset, kalusto ja aikataulutus
•
•
•
•

Kustannukset kunnalle:
Tarvittava kalusto:
Aikataulutus:
Palvelutaso:

0€
0 autoa
kuntalaiset sopivat keskenään (esim. kuljettajan aikataulun mukaan)
kuntalaiset sopivat riittävän palvelutason keskenään (tai eivät tee kyytiä)
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Kimppakyytien motiivit
▪ 60-70%: Taloudellinen hyöty ja säästöt, auttaminen, yhteisöllisyys
▪ 35-40%: Helpompi matkanteko, ympäristövaikutukset

Mitä kimppakyydit voivat täydentää tai korvata Janakkalassa
▪
▪
▪
▪

60%: Omia automatkoja
40%: Muita matkoja (esim. pyöräily huonolla säällä)
30-40%: Joukkoliikennettä, taksimatkoja tai koulumatkoja
Vähän kiinnostusta palveluliikenteen tai lakisääteisten kuljetusten täydentämiseen

Kimppakyytien tarjonta ja kysyntä osuvat samoihin alueisiin ja aikoihin
▪ Reititys ja aikataulutus (esim. kylästä kaupunkikeskustaan arkiaamuisin) sopii suuren osan arkeen
(edellytyksenä tarjonnan ja kysynnän kohtaamiselle on, että riittävän moni saadaan mukaan)
▪ Tarkempi aikataulujen yhteensovittaminen riippuu matkatyypistä ja yksilöllisistä tekijöistä
(esim. työmatkoissa tiukemmat rajat kuin ostosmatkoissa, ja yksilöllisiä eroja esim. joustava työaika)
▪ Osa reiteistä ei ole yhdisteltävissä loppuun asti, varsinkin, jos kohdealue on laaja (pääkaupunkiseutu)

Vertaiskuljetusten todellinen potentiaali selviää vasta, kun niitä aletaan aktiivisesti edistää
▪ Kyselyillä ja simuloimalla ei voi huomioida kaikkia yksilöllisiä tekijöitä, joustoja yms.
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Liikkumisen
palvelutarjonnan
lisääntyminen

● Vertaiskuljetukset tarjoavat uusia edullisia tai ilmaisia liikkumismahdollisuuksia nuorille, autottomille, yhden
auton talouksille ja niille, joille oman auton käyttö ei ole turvallista.
● Vertaiskuljetusmatkoja esimerkkikylässä (Vähikkälä) on tarjolla yli 80 kertaa enemmän kuin sen
väestöosuus kunnan nykyisin järjestämistä sote-, palveluliikenne- ja päivätoimintamatkoista
● 70% matkojaan ilmoittaneista asukkaista voi tarjota kyytejä ja 50% pyytää kyytejä
● Kimppakyytejä voi tehdä 4,5 matkaa/asukas/viikko (puolet koko matkatarpeesta)
→ Janakkalan mittakaavassa tämä vastaisi yli 10 000 matkaa per arkipäivä

Palveluiden
kustannustehokkuus

● Ostovoimasäästöt 390→780→1700 €/asukas/vuosi (polttoaine→kaikki käyttökulut→auton kokonaiskulut)
● Matkan hinta asiakkaalle 0-0,10 €/km on yli 10 kertaa vähemmän kuin omavastuuosuus palveluliikenteessä
tai sote-kyydeissä
● Kunnan ei myöskään tarvitse investoida palvelun suunnitteluun, välitykseen, kalustoon, kuljettajiin yms.

Yksityisautoilun
määrä ja ympäristö

● Janakkalassa vertaiskuljetuksilla voitaisiin vähentää yksityisautoilua 17-34 miljoonaa km/vuosi
● Vapaaehtoisilla vertaiskuljetuksilla yksityisautoilun vähentämisestä on vähiten haittavaikutuksia tavallisten
ihmisten liikkumistarpeille (säästöihin ei pakoteta esim. bensiinin hintaa nostamalla)
● Vertaiskuljetuksilla saavutettava 40% säästöpotentiaali on yhteiskunnalle ja autoilijoille edullisin ja helpoin
tapa saavuttaa tieliikenteen vähähiilisyystavoitteet, varsinkin haja-asutusalueilla.

Liikkumispalveluiden
hallinta ja suunnittelu

● Kunta saa tietoja myös yksityisestä henkilöautoliikenteestä (90% henkilötieliikenteestä)
● Vertaiskuljetukset tuovat joustovaraa tiukkoihin aikataulu- ja reittivaatimuksiin
● Vertaiskuljetusten aktiivinen edistäminen muodostaa potentiaalisen vaihtoehdon kunnan hankkimalle
avoimelle palveluliikenteelle
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Multimodaalinen TILAUSSOVELLUS parantaa
erityisesti palveluliikenteen ja vertaiskuljetusten
käyttökokemusta ja saavutettavuutta

Kyydin voi aina tilata myös SOITTAMALLA
operaattorille, josta voi tilata sekä
palveluliikenteen että sote-taksin

▪ Joukkoliikenne, palveluliikenne, sote-taksit ja
vertaiskuljetustarjonta sekä näiden muodostamat
matkaketjut (tarvitaan GTFS-data ja API-rajapinnat)

▪ Sote-asiakkaat voidaan tehokkaasti ohjata
palveluliikenteen kiinteään autokapasiteettiin aina kun
mahdollista.

▪ Haja-asutusalueilla ohuiden virtojen koonti yhteen on
tärkeää, jotta syntyy riittävä volyymi yhdistelyille.

▪ Palveluliikenteen välitysjärjestelmä voi olla eri kuin
sote-taksien. Se voidaan kuitenkin integroida
sote-taksien välittäjän käyttöliittymään
API-rajapinnalla.

▪ Palveluliikenteen ja sote-taksien tilaukset ja peruutukset
24/7. Auton saapumisen seuranta reaaliajassa.
▪ Sote-taksien tilaaminen tunnistautuneille sote-asiakkaille,
aina kun palveluliikenteen autoja ei ole tarjolla
(API-rajapinta sote-asiakasjärjestelmään).

▪ Myös palveluliikenteen liikennöitsijä (toimisto) voi ottaa
vastaan sote-asiakkaiden tilaukset ja tilata heille
tarvittaessa taksin kunnan osoittamalla tavalla.

▪ Sote-asiakkaan reitti voidaan tarjota muille, jos yhdistely
on sallittu ja palveluliikenteen autoja ei ole tarjolla
(API-rajapinta sote-taksien välitysjärjestelmään).

▪ Jos välittäjän käyttöliittymiin voidaan tuoda myös
joukkoliikenteeseen kytkeytyvät esteettömät
matkaketjut, voidaan harkita myös matkaketjujen
tarjoamista operaattorin palvelunumerosta.

▪ Koulukyydit voidaan avata muiden käyttöön reitteinä, joihin
voi nousta reitin varrelta joko suoraan tai paikan varanneet
(tarvitaan GTFS-data ja API-rajapinta).

▪ Puhelimitse asioiville asiakkaille kannattaa aika ajoin
tiedottaa tilaussovelluksen olemassaolosta sekä
vertaiskuljetuspalvelusta.

▪ Kunta / alue voi hankkia oman multimodaalisen
tilaussovelluksen ja/tai sopia valtakunnallisten sovellusten
hyödyntämisestä.
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Valtaosa Suomen joukkoliikenteestä
▪ Lähes kaikki reitit sekä Matkahuollon, Onnibussin, HSL:n,
Hämeenlinnan, Savonlinnan, Kokkolan ja Riihimäen
paikallisliikenteen liput. Lisää paikallisliikenteen lippuja ja VR
tulossa palveluun.

Integroitu palveluliikenteen järjestelmä kunnille
▪ Jokaisen kunnan oma palveluliikenne konﬁguroidaan erikseen
ja näytetään omalla tunnuksella ja ilmeellä (esim. Porvoon
Kyläkyyti). Kunta kilpailuttaaa liikennöinnin ja hallinnoi oman
palvelunsa ja saa siihen liittyvän käyttäjä- ja matkadatan.
Skaalautuvan konseptin ansiosta pyörää ei tarvitse keksiä
joka kunnassa aina uudelleen.

Moderni asiakaskokemus nuorista senioreihin
▪ Reaaliaikainen kokemus houkuttelee nuoria ja työssäkäyviä
palveluliikenteen käyttäjiksi. Mahdollisuus kyydin tilaamiseen
soittamalla taataan esim. iäkkäille.

Ovelta-ovelle matkaketjut yli aluerajojen
▪ Kauko- ja paikallisjoukkoliikenne sekä eri kuntien
palveluliikenteet samasta paikasta. Markkinaehtoisia
palveluja ja vertaistarjontaa unohtamatta. Kutsuliikenteen voi
tilata saumattomasti osana joukkoliikenteen matkaketjua yli
kuntarajojen.
powered by:
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▪ Normaaleista reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista on yleensä avoimena datana saatavilla tarvittava GTFS-data,
jonka avulla joukkoliikennereitit voidaan näyttää reittioppaassa. Vastaavaa dataa voidaan ylläpitää myös
kutsupohjaisista joustavista palveluista kuten palveluliikenteestä, taksipalveluista ja vertaiskuljetuksista. Kuntien tai
kuntien sopimuskumppaneiden kannattaisi alkaa tuottamaan ja ylläpitämään GTFS-dataa myös näistä palveluista,
jotta palveluja on mahdollista näyttää reittoppaissa.
▪ Avoimen lähdekoodin Open Trip Planner 2.0 -ohjelmistoon pohjautuvissa reittioppaissa (esim. Digitransit,
Matkahuolto) on nykyään hyvät mahdollisuudet esittää myös kutsuliikennetarjonta GTFS/Flex-datan avulla. Kuka
tahansa voi rakentaa reittioppaan OTP 2.0 -ohjelmistolla.
▪ GTFS/Flex-datan avulla voidaa esittää reittioppaassa esimerkiksi palveluliikenne, jolla on yksi tai useampia
palvelualueita ja palveluaikoja. Reitin tiedoissa voidaan kertoa, miten palvelun voi tilata (esim. puhelinnumero,
nettiosoite, toinen sovellus). Tieto voidaan luoda ja ylläpitää manuaalisesti tai se voidaan tuottaa automaattisesti
palveluliikenteen välitysjärjestelmästä.
▪ OTP 2.0 osaa myös kytkeä kutsuliikenteen ja reittijoukkoliikenteen matkaketjuiksi. Esimerkiksi palveluliikenne voidaan
siis näyttää osana matkaketjua kiinteän reitin syöttöliikenteenä tai jatkeena.
▪ Myös vertaiskuljetustarjonta voidaan esittää GTFS/Flex datan avulla reittioppaissa. Koska reittitarjonta muuttuu
dynaamisesti on suositeltavaa, että data päivittyy automaattisesti vertaiskuljetusten tilausjärjestelmästä.
▪ Koulukyytireittien avaaminen kannattaa niin ikään toteuttaa tuottamalla GTFS-data, joilloin reittitarjonta voidaan
näyttää reittioppaissa osana seudun joukkoliikennetarjontaa. Koulukyytien suunnittelu- ja välitysjärjestelmät voivat
tuottaa tämän automaattisesti ja jopa reaaliaikaisena (autojen paikannustietoon perustuen). Koulukyydit voivat olla
normaaleja kiinteitä reittejä, mutta niihin voidaan silti edellyttää paikan varaamista. Koulukyytijärjestelmän on silloin
tarjottava paikanvarausta varten.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

agency.txt: palvelun nimi
location.geojson: palvelualue ja keräilypysäkkein alueet
calendar.txt: palveluaika eri päivinä, esim. arkisin ja lauantaisin
calendar_dates.txt: poikkeukset palveluaikoihin
feed_info.txt: tiedot julkaisijasta, ml. tietojen sijainti URL-osoitteena
routes.txt: reitin nimi, reitin väri kartalla, tieto mistä palvelu tilataan (esim. toinen sovellus, web-sivu,
puhelinnumero)
• Huom! Palvelun varaustilanteeseen perustuvaa saatavuutta ei GTFS/Flex-data kerro. Sitä varten tarvitaan suora
integraatio palveluliikenteen välitysjärjestelmään. Tämä tarvitaan myös, mikäli halutaan tarjota mahdollisuus tilata palvelu
kyseisestä sovelluksesta. Integraatiota varten on suositeltavaan hyödyntää Hollannissa kehitettyä
TOMP-rajapintastandardia.

▪ stops.txt: mahdolliset pysäkit, jos kutsuliikenteellä on tällaisia määritelty
▪ stop_times.txt: mahdollisten pysäkkien aikataulut
▪ location_groups.txt: tieto pysäkkeihin liittyvistä alueista, jos kutsuliikenteen tilaukset halutaan ohjata
tiettyihin pisteisiin tietyltä alueelta (tämä on hiljattain kehitetty Flex-laajennus GTFS-protokollaan)
▪ transfers.txt: vaihtoyhteydet, jos sellaiset on määritelty
▪ trips.txt: minkä tyyppisiä matkoja eri palveluaikoina tai reiteillä voi tehdä, ml. mahdollisuus
pyörätuolipaikkaan tai polkupyörään
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Liikkumisen
palvelutarjonnan
lisääntyminen

● Liikkumisen palvelutarjonta on paremmin löydettävissä yhdestä paikasta.
● Eri palvelut kokoava kanava houkuttelee tarjoamaan vertaiskuljetuksia enemmän.

Palveluiden
kustannustehokkuus

● Kun ohjaus eri palveluihin tapahtuu yhdessä paikassa, voidaan kontrolloida palveluliikenteen
kiinteän kapasiteetin maksimaalinen hyödyntäminen.
● Matkaketjujen avulla osa pitkästä sote-matkasta voidaan hoitaa joukkoliikenteellä (mikäli
esteettömyys voidaan taata), jolloin voidaan vähentää pitkien taksimatkojen kustannuksia.

Yksityisautoilun
määrä ja ympäristö

● Matkojen ja matkaketjujen helpompi suunnittelu helpottaa liikkumispalveluiden käyttöä ja
voi siten vähentää yksityisauton käyttöä.

Liikkumispalveluiden
hallinta ja suunnittelu

● Tehokkaampi ohjaus ja kontrolli eri palveluiden käyttöön
● Matkaketjut voidaan alkaa ottaa myös suunnittelussa ja optimoinnissa huomioon
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● Kaikkien kuntalaisten - niin
sote-asiakkaiden kuin nuorten ja
autottomienkin - mahdollisuudet
liikkua paranevat tasavertaisesti.
● Matkoja on mahdollista lisätä jopa
50 %, mutta kustannukset kasvavat
enintään 13 %, kun tarkastellaan koko
seutua.
● Potentiaalia yksityisautojen ja
mopojen käytön vähentämisessä on
erityisesti nuorten liikkumisessa
harrastuksiin
● Automaattinen välitys ja kiinteiden
ajovuorojen hankinta vähentävät
hallinnollista ja operatiivista työtä
merkittävästi.
● Järjestelmä tuottaa matkadataa,
jonka pohjalta palveluja voidaan
simuloida, kehittää ja optimoida.

● Säästö sote- ja päivätoiminnan kuljetusten
ajokilometreissä ja päästöissä on noin 20 %.
● Kun tilauksia yhdistellään ja keskitetään
harvemmille autoille, Janakkalassa tarvitaan 4 ja
seudullisesti 13-15 autoa. Silti väliin jää tilaa.
● Kiinteisiin tuntiautoihin siirtyminen on
kustannustehokasta, kun suorite ylittää 30
km/auto/h. Tällöin väliin jäävä aika olisi
muidenkin hyödynnettävissä.
● Mikäli muille tarjotaan sote-takseja vain, kun
pohjalla on sote-asiakkaan tilaus, sote-taksit
täydentävät palveluiikenteen kapasiteettia
pääasiassa välittömissä tilauksissa, koska
tarjonta on tiedossa vasta lähellä lähtöaikaa.
● Monipuolinen saatavilla oleva kapasiteetti lisää
onnistuneen ajovälityksen mahdollisuuksia.
● Järjestelmä tuottaa dataa, jonka avulla voidaan
valvoa väärinkäytöksiä sekä simuloida, kehittää
ja optimoida palveluja.

● Kimppakyydeillä voi kattaa jopa
puolet kuntalaisten matkatarpeista,
tällöin:
- Kuntalaisten ostovoima kasvaa 780
€/asukas/vuosi (auton
käyttökulut), hinta matkustajalle
0-0,10 €/km
- Autoliikenne ja päästöt vähenevät
40 % ilman vaikeita pakkotoimia
- Nuorille, ikäihmisille ja autottomille
on lisää liikkumismahdollisuuksia
● Lisäksi kunnan ei tarvitse investoida
palvelun suunnitteluun, välitykseen,
kalustoon, kuljettajiin yms.
- Kunta saa myös tarvittaessa tietoja
automatkoista (90 % liikenteestä)

● Kun liikkumisen palvelutarjonta on paremmin löydettävissä yhdestä paikasta, erityisesti palveluliikenteen ja vertaiskuljetusten
käyttökokemus ja tarjonta paranee ja palveluiden yhdistely matkaketjuiksi on mahdollista. Tämä vähentää yksityisautojen käyttöä.
● Kun ohjaus eri palveluihin tapahtuu yhdessä paikassa, voidaan kontrolloida palveluliikenteen kiinteän kapasiteetin maksimaalinen
hyödyntäminen. Vähitellen voidaan alkaa ottaa huomioon myös matkaketjujen tarjoamat mahdollisuudet sote-asiakkaille
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▪ Kuntien kuljetuskokonaisuudet (henkilö- ja tavarat) ovat monen pienemmän ja suuremman
osatekijän summa.
• Yhtenäistä, yhdessä muodossa olevaa selkeää tilannekuvaa palveluiden käytöstä, tehokkuudesta ja
palvelevuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen on hankalaa saada
• Näkemyksen muodostaminen nykytilanteesta sitoo paljon henkilötyöaikaa aineiston ja datan haalimisen
muodossa

▪ KLASH KaikkiKyytiin -selvitystyössä pystyttiin useassa kuljetuskokonaisuudessa osoittamaan
sekä tehokkaamman yhdistelyn, matkojen ketjuttamisen että myös yhteisen
kapasiteetinhallinnan mahdollisia hyötyjä.
▪ Arjen toimintamallien toteutushaasteet kuntasektorilla liittyvät hallintorajoihin, suunnittelu- ja
kuljetustenohjausratkaisuihin, hankintoihin ja kuljetuspalvelutuottajiin liittyvään
markkinatilanteeseen.
▪ Kustannuspaineet ja vaatimukset toiminnan tehostamiselle kasvavat jatkuvasti. Samalla kuntien,
kuntayhtymien ja julkisten osakeyhtiöiden tulisi kyetä kehittämään vähähiilisiä ja kestäviä
liikenneratkaisuja niin erityisryhmät kuin kaikki asukkaat huomioiden
• Tämän tavoitteen saavuttaminen perinteistä joukkoliikennettä kehittämällä tai lakisääteisten kuljetusten
yksipuolisella tehostamisella on vaikeaa
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▪ Vertaiskuljetukset eivät ole kunnan lakisääteistä tai asukkaille yleistä
toimintaa. KaikkiKyytiin-ratkaisun PiggyBaggy-vertaiskuljetuspalvelu
ei maksa kunnalle mitään.
• Vertaiskuljetukset voi ottaa käyttöön välittömästi ja yhdistää muihin
KaikkiKyytiin -ratkaisun komponentteihin (toimittajasta riippumatta), kun/jos
kunta hankkii niitä. Tällöin kunta saa jo hyödyt vertaiskuljetuksista.
• Kuntalaisia pitää aktivoida, jotta he muuttaisivat rutiineitaan. Tämä etenee
vähitellen ja edellyttää jatkuvuutta, joten kunnan kannattaa sitoutua valitun
vertaiskuljetuspalvelun edistämiseen vähintään kahdeksi vuodeksi.
• Edistäminen on viestintää kunnan omille työntekijöille (paikalliset työmatkat), palveluiden asiakkaille (kouluja asiointimatkat) tai kyläyhdistyksille ja yrityskeskittymille (käyttäjäryhmät).

▪ Kunta voi lisäksi nopeuttaa vertaiskuljetusten laajamittaista käyttöönottoa ja hyötyjen saavuttamista
esim. osana alueen kehityshankkeita tai vähähiilisyystoimenpiteitä
• Lisäresursseja kylien, työnantajien ja muiden paikallisten toimijoiden aktivoimiseksi
• Tarvittaessa vertaiskuljetuspalvelun mukauttaminen paikallisiin erityisolosuhteisiin

▪ Kunnalle ei synny velvoitteita kuljetusten järjestämisestä, käyttäjien tiedoista tai palvelun
toiminnasta vaan vertaiskuljetuspalvelu (PiggyBaggy) vastaa niistä
• PiggyBaggy-palvelu on suunniteltu käytön aloittamiseen ja kasvamiseen vähitellen, joten se sopii erityisen hyvin
haja-asutusalueille joissa käyttäjämäärät ovat rajallisia
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1. Suunnittelu- ja toiminnanohjausjärjestelmä
viranomaiselle
▪
▪
▪
▪

Asiakastietojen ja matkaoikeuksien hallinta
Suorite-, raportointi- ja laskutustietojen hallinta
Yksittäisten ja ryhmäkuljetusten suunnittelu
Mahdollisesti sopimustenhallinta

2. Operatiiviset tilausvälitystoiminnot
▪ Kuljetusten reaaliaikainen tilausvälitys ja valvonta
välitys-/matkapalvelukeskukselle.
▪ Välittäjien ja kuljettajien käyttöliittymät sekä
palvelukohtaiset asiakaskäyttöliittymät
▪ Sote-sopimustaksien ja palveluliikenteen välitys voi olla eri
järjestelmissä, mutta palveluliikenteen välitys tulee olla
kytkettävissä rajapinnan kautta samaan välittäjän
käyttöliittymään, josta myös sote-kyydit välitetään
▪ Järjestelmien tulisi kyetä tuottamaan GTFS/Flex-syöte,
jotta palvelut voidaan näyttää reittioppaissa

3. Asiakkaiden käyttöliittymä kattaen eri
liikkumispalvelut
▪ Palveluliikenteen ja sote-kyytien välitys- ja
asiakastietojärjestelmät integroidaan tähän.
▪ Lisäksi sovellukseen tulisi integroida
joukkoliikennereitit ja -liput (ml. avatut
koulukyytireitit) sekä mielellään myös
vertaiskuljetustarjonta.
▪ Kattavin asiakaskokemus saadaan
valtakunnallisella käyttöliittymällä, joka
mahdollistaa aluerajat ylittävien matkaketjujen
suunnittelun ja tilaamisen. Liikkumispalvelut
ovat tällöin myös vieraspaikkakuntalaisten
löydettävissä.
Nämä kolme eri teknologiatoimintoa tulisi olla
kytkettävissä toisiinsa rajapintojen kautta, jotta
voidaan hyödyntää eri toimittajien ratkaisuja.
Kunkin komponentin merkitys
KaikkiKyytiin-kokonaisuudessa on tärkeä.
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▪ KaikkiKyytiin -konsepti perustuu modernin teknologian hyödyntämiseen kuljetuspalveluiden

operoinnissa, minkä seurauksena palvelutoimittajille, tilaajille ja mahdollisesti myös sallittaessa
kolmansille osapuolille syntyy automaattisesti kattavaa ja eksaktia kuljetusoperaatiohin liittyvää
dataa koneluettavassa muodossa tarkkoine osoite-, aika-, matkustajamäärä- ja kilometritietoineen
• Nykyiset datalähteet eivät ole standardeja ja sisältävät joukon tietokannan siirtotiedostoja ja suunnittelijoiden
laatimia Excel- ja word-muotoisia aineistoja

▪ Parantunut datan hallinta ja operatiivisen (reaaliaikaisen) datan saatavuus on yksi KaikkiKyytiin

-konseptin vahvuuksia. Jatkuvasti lisääntyvä ja ajantasaisinen data luo mahdollisuuksia kehittää palvelua
ja mahdollisuuden kytkeä erilaisia kolmansien osapuolten data-analytiikkapalveluita osaksi
toiminnanohjauksen kokonaisuutta.

▪ Datalla on arvoa, kun sitä käytetään merkityksellisesti toiminnan laadun ja/tai tehokkuuden
parantamiseen esimerkiksi seuraavissa käyttötarkoituksissa:

• Kuljetuspalveluiden suunnittelu ja kehittämin (mm. datan analysointi ja simulointi)
• Kuljetuspalveluiden käytön valvonta ja muu hallinnollinen työ
• Hankintojen suunnittelua ja palvelun määrällinen ja laadullinen mitoitus

▪ Mikäli dataa saataisiin kokonaisvaltaisesti myös julkisen liikenteen lähteiden lisäksi

vertaiskuljetuspalveluiden kysynnästä, niin tällä saattaisi olla merkittävää vaikutusta myös liikenteen ja
liikkumisen perustutkimukselle.

64

Kaluston hyödyntäminen useaan käyttötarkoitukseen pitää mahdollistaa hankintatavalla
▪ Sekä sopimustakseihin että tuntiautoihin kannattaa soveltaa mallia, jossa yhdellä hankinnalla pyydetään tarjoajia
liittymään ensisijaisesti kilpailutettavan kohteen lisäksi myös ylivuotoautoiksi muiden kuljetusten välitysrinkiin.
Reaaliaikaisessa ohjauksessa oleva kaluston määrää lisääntyy ja välittäjien työ helpottuu.
▪ Samaa kalustoa ja sopimustoimittajia voidaan siten hyödyntää joustavasti useaan eri kuljetuspalveluun:
sote-kyyteihin, koulukuljetuksiin, päivätoiminnan ryhmäkuljetuksiin ja palveluliikenteeseen.
▪ Käytettävissä oleva ajoneuvokapasiteetti saadaan maksimoitua ja helpotetaan autojen saatavuutta.

Yksinkertaistetaan ja yhtenäistetään toimintamalleja
▪ Sopimustaksien osalta taksa- ja omavastuujärjestelyissä tulisi välttää kuntakohtaista vaihtelua toiminta-alueen
sisällä, jotta palvelu olisi selkeä käyttäjille ja kuljetukset helppo laskuttaa eri kunnilta ja hallinnonaloilta.
▪ Palveluliikenteen kapasiteetti kannattaa hankkia kiinteänä sovittuihin ajovuoroihin perustuen eikä toteutuneiden
ajojen mukaan. Tämä yksinkertaistaa budjetointia ja laskutusta, mahdollistaa palveluliikenteen tarjoamisen
sote-asiakkaille ja vähentää kyytien uudelleen järjestelyjen tarvetta.
▪ Asemapaikkapohjaiset kilpailutukset sote-kyyteihin eivät liikennepalvelulain myötä enää takaa saatavuutta, ja niistä
kannattaa luopua.

Saatavuusongelma voidaan ratkaista kiinteällä kapasiteetilla
▪ Mikäli tietyllä alueella lakisääteiset sote-kyydit uhkaavat jäädä toteutumatta palvelutasotavoitteen mukaisesti
sopimustakseilla, kannattaa tilaajan kilpailuttaa ongelma-alueelle kapasiteetti sovituilla kiinteillä ajovuoroilla,
jolloin saatavuus voidaan varmistaa. Simulointi auttaa kapasiteetin mitoituksessa.
▪ Kiinteän kapasiteetin tarjoamista kannattaa harkita kaikille avoimena palveluliikenteenä, jotta maksettu kapasiteetti
tulisi mahdollisimman hyvin hyödynnettyä ja toisi arvoa haja-asutusalueen muillekin asukkaille. Toisin sanoen
sote-kyytien saatavuusongelmia voidaan ratkaista laajentamalla kiinteän kapasiteetin palveluliikennettä alueellisesti
ja/tai määrällisesti.
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Jos yhdistellään, miksei lähtökohtaisesti resurssoitaisi kaikille sopivaa palvelua?
▪ Nykyiset erityisryhmien palvelut ja käytännöt on luotu tilanteessa, jossa ei ole ollut mahdollista
toteuttaa kaikille sopivaa ovelta-ovelle -palvelua. Reittipohjainen joukkoliikenne ei toimi
erityisryhmille, mutta ei se toimi haja-asutusalueilla nykyään myöskään muille käyttäjille.
Kutsuliikenne vastaa molempiin tarpeisiin.
▪ Yhdistely toteutuu suurelta osin, jos lähdetään kehittämään kaikille avointa kutsuliikennettä
päivittämällä nykyiset palveluliikenteet nykypäivään.
▪ Avoimen liikenteen tarjonta pitää luoda kuntien ja alueiden tasolla ennen kuin käytännöt
voidaan uusia. Simulointi auttaa mitoituksessa. Kun palvelutaso on saatu riittävälle tasolle,
voidaan aloittaa sote-asiakkaiden (VPL/SHL) ja päivätoiminnan kuljetusten ohjaus ensisijaisesti
uudistettuun palveluliikenteeseen.
▪ Lopulta myös Kela-kyydeissä voidaan alkaa hyödyntää kuntien ja alueiden avoimia
kutsuliikennepalveluja ja näiden yhdistämistä joukkoliikennereitteihin sen sijaan, että
Kela-kyytejä varten ylläpidetään erillisratkaisuja. Tämä edellyttää uudenlaisia sopimuksia ja
toimintamalleja Kelan ja kuntien/alueiden kanssa.
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Matkapalveluoperaattori?
▪ Kuljetuspalveluiden integrointi toiminnallisella tasolla tarkoittaa konkreettisesti sitä, että kaikki mahdolliset kuljetukset
(erityisryhmien ja avoimet) voivat hyödyntää saatavilla olevaa, yhdenmukaisesti kilpailutettua kapasiteettia.
▪ Prosessi yksinkertaistuisi, mikäli perinteisen välityskeskuksen toimenkuvaa laajennetaan ns. matkapalveluoperaattorin
suuntaan.
▪ Matkapalveluoperaattori ja teknologiakomponentit tulisi mahdollisesti hankkia erillään, tai vähintäänkin edellyttää
operaattorilta kykyä ja valmiutta hyödyntää tilaajan valitsemia teknologioita tai integroida niitä omiin järjestelmiinsä. Tämä
varmistaisi toiminnan riippumattomuuden ja tilaajan määrittämien työvälineiden hyödyntämisen.
• Esim. palveluliikenteen ja sote-taksien välitysten integrointi
▪ GTFS-tiedon ylläpidon koordinointi ja laadunvarmistus eri palveluille: palveluliikenne, koulukyytireitit, sote-taksit

Liikkumisen palvelukeskus?
▪ Voisiko kunta/alue tarjota laajasti sekä kuntien vastuulla olevia liikkumispalveluja että näiden rinnalla myös muita
liikennepalveluja kokonaisuutena - kaikille käyttäjäryhmille, erityisryhmät mukaan lukien?
▪ Kunnan vastuulla olevien liikennepalveluiden tarjoamiseen hyödynnettäisiin kaikkea liikennettä toimialueet ja vastuurajat
ylittäen.
▪ Mahdollistaa mm. sote-kyydeistä tai palveluliikenteestä ja joukkoliikenteestä muodostuvien matkaketjujen tarjoamisen myös
puhelintilauksina välityskeskuksen kautta.
▪ Edellyttää uudenlaisia sopimusmalleja esim. joukkoliikenteen tarjoajien kanssa sekä välityskeskuksen toimenkuvan
laajentamista.
▪ Voisiko kuljetuksia katsoa kokonaisvaltaisesti myös valtionhallinnon kuljetusten osalta. Kela-kuljetusten integrointi samaan
kokonaisuuteen?
▪ Voidaanko tässä kokonaisuudessa tarjota tietoa myös kuntalaisten toisilleen tarjoamista vertaiskuljetuspalveluista?

67

▪ Julkisella sektorilla on mahdollisuus järjestää kuljetuskoordinaatiota kolmella periaatteellisella tavalla:
1.
2.
3.

Toiminta ilman välitys- tai matkapalveluoperaattoria
Välitystoiminta omana toimintana yksin tai yhdessä muiden julkisen sektorin kumppaneiden kanssa
järjestettynä
Hankkia palvelu markkinoilta kilpailuttamalla.

▪ Vaihtoehdot 2 ja 3 edellyttävät palvelukokonaisuuden suunnittelua, toimintojen määrittelyä ja
teknologisten työkalujen ja varsinaisten tekijöiden valintaa.
‒ Oman toiminnan etuina on lähtökohtaisesti hyvä hallittavuus ja keskitettyjen hankintojen tuoma hyöty.
Toiminnan kustannustehokkuus ja resurssien allokointi taas edellyttää jatkuvia toimia ja kriittistä tarkastelua
‒ Ulkoistetun, ostetun palvelun etuna on hintakilpailun tuomat kokonaishyödyt kustannustehokkuuteen.
Mahdollisena riskinä on palvelun hallittavuuteen ja kehittämiseen liittyvät ongelmatilanteet, mikäli sopimus- ja
vastuukysymyksiä ei ole riittävästi ratkottu hankintavaiheen määrittelyssä.

▪ Palveluhankinta edellyttää tarkkaa tilannetietoa välityspalvelun piiriin ja ohjaukseen tulevasta
kuljetuskokonaisuudesta. Hankinta edellyttää myös monivaiheisuutta, koska kilpailutettavia
kokonaisuuksia on kuljetusten lisäksi vaatimukset täyttävät teknologiat ja välityspalveluoperaattorin
resurssit.
▪ Mikäli kilpailutuskohde sisältää alueellisesti valtaosan julkisista kuljetuksista, niiden
operointitoiminnan ja teknologia hankinta aiheuttaa riskin kuljetusten keskittymisestä yhdelle lähes
monopoliasemassa olevalle toimijalle.
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▪ Palveluliikennettä järjestetään jo lähes 200 kunnassa. Nykyinen palveluliikenne on pohja, jota voidaan helposti lähteä
kehittämään vaiheittain: teknologian käyttöönotto, kapasiteetin hankinta kiinteinä ajovuoroina ja vapaa kutsuohjaus, palvelun
brändäys ja viestintä uusille kohderyhmille, lisäkapasiteetin osto.
▪ Kaikki kunnat ovat velvoitettuja järjestämään lakisääteiset sote-kuljetukset. Yhdistely on mahdollista ottaa käyttöön kaikissa
kunnissa. Helpointa on aloittaa sote-kyytien (SHL/VPL) ja päivätoiminta-asiakkaiden kuljetusten yhdistelystä hyödyntämällä
sen mahdollistavaa teknologiaa ja sopimalla saman autokapasiteetin hyödyntämisestä molempiin tarkoituksiin.
▪ KaikkiKyytiin-komponenttien painopisteet voivat vaihdella kunnittain. Maantiede ja väestörakenne vaikuttavat erityisesti
siihen, kuinka paljon kannattaa hyödyntää kiinteää tuntiautokapasiteettia (palveluliikennettä) ja missä puolestaan on parempi
maksaa vain ajetuista reiteistä ja yhdistellä niitä.
▪ Simulointi on hyvä tapa selvittää, mihin suuntaan palveluja kannattaa kehittää ja mitä komponentteja missäkin kunnassa
kannattaa hyödyntää. Simulointia voidaan tehdä kaikissa kunnissa. Sopimuskumppaneilta on syytä edellyttää riittävän
matka-aineiston tuottamista. Matka-aineisto voidaan kerätä myös tutkimusviikolta, jos käytössä ei ole järjestelmiä, jotka
tuottaisivat ne automaattisesti.
▪ Vertaiskuljetustarjontaa voidaan myös hyödyntää kaikissa kunnissa koska sitä on siellä missä henkilöautoliikennettäkin.
Vertaiskuljetusten osalta simulointi ei ole välttämätöntä, koska niitä varten ei tarvita päätöksiä investoinneista. Sen sijaan
hyötyä on valitun kumppanin kimppakyytialustan laajamittaista käyttöön ottamista tukevista viestintätoimenpiteistä.
▪ Skaalautuminen on tehokkainta, jos kunnat voivat hyödyntää valmiita alueellisia tai jopa valtakunnallisia toimintamalleja tai
teknologiapalveluja (esim. asiakassovellus, vertaiskuljetusalusta). Pyörää ei tarvitse keksiä kaikissa kunnissa uudelleen.
Valtakunnalliset mallit ja palvelut hyödyttävät erityisesti pieniä kuntia. Yhteisiä toimintamalleja tulisi linjata valtion tasolla tai
Kuntaliitossa.
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