
Sitran rahoittamassa Alueellisten Liikkumispalveluiden Integroitu Operointi (ALPIO) 

-hankkeessa toteutettiin alueellisia liikkumiskokeiluja. Niissä hyödynnettiin 

kutsuohjautuvaa liikennettä ja yhdisteltiin eri käyttäjäryhmiä ja kuljetuksia 

digitaalisten järjestelmien avulla. Hankkeen päätavoitteita olivat kustannussäästöt, 

parempi palvelutaso asukkaille sekä ympäristöhyödyt.

ALPIO-hanke: Julkiset ja 

yksityiset kyydit samalle 

tarjottimelle 

AVAINSANAT: ALPIO, kuljetusten yhdistely, kutsuohjautuva l i ikenne, teknologia-

alusta, sovellus, Mobility as a Service, MaaS, julkinen li ikenne, palveluli ikenne 

Maaseutualueiden liikkumispalveluiden 
järjestämishaasteet liittyvät etäisyyksiin, harvempaan ja 
pirstaleiseen asutukseen sekä ohuisiin tavara- ja 
henkilövirtoihin. Julkisen liikenteen tarjonta on usein 
heikkoa ja voimakkaasti tuettua. Liikkumispalveluita 
järjestetään usein erikseen, ja esimerkiksi koulukyydit, 
vammaispalvelulain (VPL), sosiaalihuoltolain (SHL), ja 
sairausvakuutuslain (SVL) mukaiset kuljetukset sekä 
kuntien tavarakuljetukset ovat omia kokonaisuuksiaan. 

Uudenlaiset liikkumispalvelut (Mobility as a Service, 
MaaS) ja digitaaliset alustat tarjoavat keinoja parantaa 
harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta ja tarjota 
tehokkaita kuljetuspalveluita integroimalla eri 
kulkumuotoja ja palveluita.

Sitran johdolla toteutettiin kokeiluja, joissa testattiin 
uusia tapoja järjestää alueellisia liikkumispalveluita. Itä-
Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla kokeiltiin 
kutsuohjautuvaa liikennettä sekä selvitettiin, miten 
yritysvetoinen digitaalinen palvelualusta voi auttaa 
yhdistämään yhteiskunnan tukemia kuljetuksia ja 
palvelemaan yksityishenkilöiden liikkumistarpeita. 
Hankkeessa toteutettiin vaikutusarviointeja, 
tunnistettiin hyviä käytänteitä kokeiluihin perustuen ja 
muodostettiin suosituksia liikkumispalveluiden 
hankintoihin. 

HANKETIEDOT

 Sitran alueellisen 

liikkumisen rahoitushaku

 Kesto: 05/2018 – 11/2019

 Alueellisia 

liikkumiskokeiluja:

 Itä-Uusimaa

 Etelä-Savo

 Pirkanmaa

 Yrityskonsortion 

teknologiaratkaisu

 Kyyti Group

 Vinka

 Sitowise

 Infotripla

 VTT vastuussa 

tutkimusosuudesta (mm. 

vaikutusarvioinnista)



31.1.2020

LISÄTIETOJA

Tutkimustulokset:
• Eckhardt, J., Lauhkonen, A., & Siira, E.  (2019). Henkilökuljetusten yhdistelyn kokeilut ja suositukset. VTT:n 

tutkimusraportti VTT-R-01151-19. 

• Eckhardt, J. & Lauhkonen, A. (2019). Alueellisten liikkumiskokeilujen vaikutusarviointi. VTT:n tutkimusraportti 

VTT-R-01152-19. 

• Merisalo, M., Oksanen, J., Valovirta, V. & Eckhardt, J. (2019). Kuljetusten välityksen ja yhdistelyn 

hankintamallit. VTT:n tutkimusraportti VTT-R-01149-19.

• Eckhardt, J. & Lauhkonen, A. (2019) . Toolkit – työkaluja alueellisten liikkumispalveluiden kehittämiseen.

Sivustot: 
• https://www.sitra.fi/en/projects/public-private-mobility-services-offered-side-side/#what-is-it-about

• https://cris.vtt.fi/en/projects/alueellisen-liikkumisen-palveluiden-integroitu-operointi

Yhteystiedot:
Jenni Eckhardt, jenni.eckhardt(@)vtt.fi

Arttu Lauhkonen, arttu.lauhkonen(@)vtt.fi

Kuljetuspalveluiden yhdistäminen ALPIO-hankkeessa

Itä-Uusimaa: 

Porvoo ja Loviisa

 Kyläkyyti-niminen 

kutsuohjautuva liikenne 

aikoina, jolloin ei 

joukkoliikennettä tarjolla

 Operointi minibusseilla, 

tilaus tehtiin Kyyti-

sovelluksella

Pirkanmaa: Ylöjärven Kuru ja 

Sastamalan Vammala

 Eri käyttäjäryhmien ja 

ajoneuvojen integrointi samaan 

järjestelmään: VPL/SHL-taksit ja 

palveluliikenteen (PALI) 

minibussit

 Itse maksaville asiakkaille 

Kyläkyyti-palvelu, jossa Kyyti-

sovelluksella tilattu matka voitiin 

yhdistää PALI-minibussiin tai 

VPL/SHL-taksin ajamaan reittiin

Etelä-Savo: Mikkeli

 Toinen palveluliikenteen 

(Moppe) minibusseista 

muutettiin 

kutsuohjautuvaksi

 VPL/SHL-taksin ja 

kaupungin päiväautojen 

osalta kokeiltiin kyytien 

yhdistelyyn uutta

välitysjärjestelmää
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