
ALPIO-hankkeessa toteutettiin alueellisia liikkumiskokeiluja, joissa hyödynnettiin

kutsuohjautuvaa liikennettä ja yhdisteltiin eri käyttäjäryhmiä ja kuljetuksia

digitaalisten järjestelmien avulla. Pirkanmaan kokeilut tehtiin Ylöjärven Kurussa ja

Sastamalan Vammalassa. Pirkanmaalla toteutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa

integrointi, jossa VPL/SHL-asiakkaita, palveluliikenteen asiakkaita sekä

itsemaksavia sovellusasiakkaita yhdistettiin samaan järjestelmään.
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Pirkanmaalla ALPIO-hankkeessa tavoiteltiin vammaispalvelulain

(VPL) sekä sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten matkojen ja

palveluliikennereittien (PALI) yhdistämistä samalle alustalle,

josta niitä voitiin tarjota myös muille asiakkaille Kyyti-nimisellä

sovelluksella. Ennen kokeilua VPL/SHL-asiakkaat tilasivat

taksikyydin kuljetustenohjauskeskuksesta ja PALI-asiakkaat

soittamalla PALI-minibussin kuljettajalle. Palveluliikenne oli

kaikille avointa, mutta vanhuksille ja liikuntarajoitteisille

suunnattua.

Kokeilun aikana VPL-, SHL- ja PALI-asiakkaiden kyytitilaukset

tehtiin keskitetysti kuljetustenohjauskeskuksen kautta. Tilausten

keskittäminen edesauttoi niiden tarjoamista laajemmin eri

käyttäjäryhmille: VPL/SHL-asiakas pystyttiin yhdistämään PALI-

autoon, ja vastaavasti PALI-asiakas VPL/SHL-reittiin.

Itse maksavat sovellusasiakkaat pystyttiin yhdistämään myös

PALI-autoon tai VPL/SHL-reittiin. Palvelu nimettiin

Kyläkyydiksi. Palvelua voitiin tarjota myös iltaisin ja

viikonloppuisin, jos oli tarjolla sopivia VPL/SHL-taksikyytejä.

Kyytejä yhdistelemällä säästettiin ajettuja kokonaiskilometrejä.

Erityisesti VPL/SHL-asiakkaiden yhdistäminen PALI-autoon toi

säästöjä. Uuden järjestelmän myötä alueiden asiakkaille tarjottiin

uusi, sovellustilaukset mahdollistava, kutsuohjautuva ovelta-

ovelle -kuljetuspalvelu.
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