
ALPIO-hankkeessa toteutettiin alueellisia liikkumiskokeiluja, joissa hyödynnettiin 

kutsuohjautuvaa liikennettä ja yhdisteltiin eri käyttäjäryhmiä ja kuljetuksia 

digitaalisten järjestelmien avulla. Itä-Uudellamaalla Porvoossa ja Loviisassa kokeiltiin 

Kyläkyyti-palvelua (ruotsiksi Byaskjussen). Palvelu tilattiin ja maksettiin Kyyti-

sovelluksella ja ajettiin minibusseilla kutsuohjautuvasti ovelta-ovelle -periaatteella. 

ALPIO: 

Itä-Uudenmaan 

kokeilut

AVAINSANAT: ALPIO, kutsuohjautuva l i ikenne, joukkoliikenne, teknologia-alusta, 

digitaalisuus, sovellus, Mobility as a Service, MaaS, Porvoo, Loviisa

Porvoossa kokeilu toteutettiin ajanjaksolla 14.1.–

31.5.2019. Kohteena olivat pohjoiset kylät ja Askolan

eteläosa nauhamaisena alueena teiden varsilla.

Kokeilualue sisälsi kaupunkialueita ja kehysalueita sekä

kaupungin läheisiä maaseutualueita.

Noudot tapahtuivat asiakkaan ilmoittamasta osoitteesta

lukuun ottamatta keskusta-aluetta, jossa asiakas ohjattiin

määritellylle keräilyalueelle tai pysäkille. Keskusta-alueen

sisäiset matkat eivät olleet mahdollisia. Kyläkyyti palveli

iltaisin aikaan, jolloin alueella ei ollut joukkoliikennettä

tarjolla. Tavoitteena oli tarjota harrastekyytejä etenkin

10–20-vuotiaille nuorille.

Liikennepalvelujen palvelutason koettiin parantuneen

kokeilun myötä ja käyttäjien keskuudessa tapahtui

siirtymää yksityisautoilusta jaettuihin kyyteihin.

Palveluun oltiin tyytyväisiä, ja sitä jatkettiin ALPIO-

hankkeen jälkeen laajemmalle alueelle.

Porvoon Kyläkyyti-palvelualue 
(porvoo.fi)
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Itä-Uusimaa: Porvoo ja Loviisa

 Kyläkyyti-niminen kutsuohjautuva 

liikenne aikoina, jolloin joukkoliikennettä 

ei ole tarjolla

 Tilaus Kyyti-sovelluksella, operointi 

minibusseilla

 Porvoossa kohderyhmänä erityisesti 

nuorten harrastekyydit

 Loviisassa tavoitteena tarjota 

työmatkaliikenteeseen liityntäliikennettä

Loviisassa kokeilu toteutettiin ajanjaksolla 14.1.–

28.6.2019. Kokeilu sisälsi seuraavat alueet:

Liljendal, Koskenkylä ja Vanhakylä, sekä

21.2.2019 alkaen myös Loviisan keskustan

Pernajan kirkonkylä, Hopom, Haddom ja

Kuggom. Kokeilualueella asui noin 6000 taloutta,

ja se oli pääosin maaseutualuetta.

Tavoitteena oli palvella erityisesti liityntä-

liikennettä pitkän matkan työmatkaliikenteessä

sekä harrastus- ja asiointiliikkumista. Käyttäjät

olivat erittäin tyytyväisiä palveluun. Palvelun

toteutuksesta saatiin kokemuksia ja tietoa

henkilöliikenteen kokonaisselvitystä varten.

Loviisan Kyläkyyti-palvelualue (loviisa.fi)

Kuva: Kyyti Group

Loviisan keskus
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