
Mikkelissä on toiminut reitti- ja aikataulupohjainen Moppe-palveluliikenne, joka teki pieniä

poikkeamia reitille puhelimitse kuljettajalle tehdyistä tilauksista. ALPIO-hankkeen kokeilun

aikana toinen Moppe-autoista muutettiin kutsuohjautuvaksi ovelta-ovelle -palveluksi.

Tilaukset tehtiin välityskeskuksen kautta puhelimitse tai Kyyti-sovelluksella.

Vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetusten osalta kokeilussa

oli mukana yksi taksi ja kolme kaupungin päiväautoa, joita voitin hyödyntää VPL/SHL-

kyydeissä vakiovuorojen ulkopuolella. Ennen kokeilua VPL/SHL-kuljetusten yhdistely

hoidettiin manuaalisesti. Kokeilussa kuljetukset välitettiin uudessa järjestelmässä, joka suoritti

yhdistelyjä automaattisesti.

Moppe-palveluliikenteen osalta palvelua kokeiltiin ajanjaksolla 1.3.–14.6.2019 ja VPL/SHL-

kuljetusten osalta 12.3–14.6.2019. Moppe-palveluliikenteessä kokeilualueena oli Mikkelin

taajama-alue, ja VPL/SHL-kuljetuksissa koko kaupungin alue.

ALPIO-hankkeessa toteutettiin alueellisia liikkumiskokeiluja, joissa hyödynnettiin

kutsuohjautuvaa liikennettä ja yhdisteltiin eri käyttäjäryhmiä ja kuljetuksia

digitaalisten järjestelmien avulla. Etelä-Savon kokeilussa Mikkelissä toteutettiin

Moppe-nimisen kutsuohjautuvan palveluliikenteen sekä VPL- ja SHL -kyytien

yhdistelyä.
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Mopen käyttöaste oli hyvä, ja osa VPL/SHL-asiakkaista siirtyi käyttämään taksikyydin sijaan

Moppea. Yhtenä kannustimena tähän oli se, että heidän ei tarvinnut maksaa omavastuuta

Moppe-kyydeissä. Kokonaisuudessaan uuden järjestelmän ja toimintatavan myötä saatiin

parannettua päiväautojen käyttöastetta ja säästettyä kustannuksia.

Kokeilussa toteutetut palvelut eivät jatkuneet sellaisenaan, mutta aikaansaivat jatkokehitystä.

Kutsuohjautuvaa palveluliikennettä suunnitellaan laajennettavan Mikkelissä ja lisäksi

VPL/SHL-kuljetuksien järjestämistä keskitetään Essoten alueella. Tavoitteena on yhdistellä

kyytejä aiempaa enemmän ja parantaa kuljetusten resurssitehokkuutta.
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