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Ranskassa kimppakyytien nähdään tuovan merkittäviä parannuksia

harvaan asuttujen alueiden liikkumismahdollisuuksiin. Maassa on

useita sovelluksia kimppakyydeille kuten esimerkiksi SNCF:n

iDVROOM, BlaBlaCar, Ridygo ja Rezo Pouce.

SNCF on Ranskan kansallinen

rautatieyhtiö, joka tarjoaa junamatkojen

lisäksi useita palveluita matkaketjujen

rakentamiseksi. Lisäpalvelut toimivat

älypuhelin-sovelluksella, ja niitä ovat

esimerkiksi taksi-, pysäköinti- ja

kimppakyytipalvelut sekä auton ja

polkupyörän vuokrauspalvelut. SNCF:n

kimppakyytipalvelu iDVROOM takaa

paluukyydin taksilla, jos kuljettaja estyy

tarjoamasta edestakaisen matkan

paluukyytiä. Tämä lisää palvelun

luotettavuutta. Palvelun käyttäjät saavat

erittelyn maksuista sähköpostiin, jolloin

kulujen jakaminen kimppakyytiläisten

kesken helpottuu. Lisäksi käyttäjät saavat

ilmaiseksi tunnisteen tietulliasemien

automaattikaistojen käyttämiseen.

TYÖMATKALIIKENTEEN 
POLIITTINEN OHJAUS

Ranskassa kimppakyytejä

pyritään edistämään myös

lainsäädännön keinoin. Yli 100

työntekijän yritysten on

täytynyt 1.1.2018 alkaen tehdä

liikkumissuunnitelma, jolla

pyritään vähentämään yksityis-

autoilua. Toimenpiteet voivat

liittyä julkisen liikenteen ja

kimppakyytien käytön kannusta-

miseen sekä parempiin pyöräily-

ja kävelyedellytyksiin.



Rezo Pouce on organisoitu kimppakyyti-

ja liftaamispalvelu. Ajajat voivat merkitä

reittinsä älypuhelinsovellukseen, jonka

avulla voi sopia kyytejä. Vaihtoehtoisesti

kyytiä voi mennä odottamaan palvelun

tunnuksella merkitylle pysäkille kyltin

kanssa, joka on merkitty palvelun logolla ja

matkustajan haluamalla määränpäällä.

Palveluun kirjautuneilla kuljettajilla on

Rezo Pouce -merkki auton tuulilasissa ja

henkilökortti mukanaan, tehden palvelusta

turvallisemman. Myös matkustajat

näyttävät jäsenkorttiaan tai sovelluksen

profiiliaan osoittaakseen rekisteröity-

misensä palveluun. Alaikäiset voivat liittyä

palveluun vanhempiensa luvalla. Rezo

Poucen matkustajille kyydit ovat ilmaisia

liftaamisen tapaan, mutta pidemmillä

matkoilla suositellaan osallistumista

kuluihin.

LINKIT
• https://www.blablacar.fr/ 

• https://www.france24.com/fr/20180806-

blablacar-acquiert-son-concurrent-russe-

beepcar 

• https://www.idvroom.com/

• https://www.ridygo.fr/

• https://rezopouce.fr/

• https://www.ademe.fr/entreprises-monde-

agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-

salaries/dossier/plan-mobilite/plan-mobilite-

quest-cest

BlaBlaCar on kimppakyytipalvelu, jossa

ajajat merkitsevät kyytinsä ja hintansa

nettipohjaiseen palveluun, ja josta

matkustajat voivat ilmoittamansa reitin

perusteella valita sopivan kyydin. Maksu

hoidetaan palvelun välityksellä. Käyttäjät

voivat valita palvelun profiiliin ”Bla”,

”Blabla” tai ”Blablabla” keskustelu-

halukkuutensa mukaan. Valikoimissa on

myös BlaBlaLines-sovellus päivittäisiin

kimppakyyteihin. Sovellus optimoi

tapaamispaikan matkustajan sijainnin ja

kuljettajan reitin mukaisesti. BlaBlaCar

tarjoaa vakuutuksen loppumatkan takaa-

miseksi matkan keskeytyessä. Valikoimiin

kuuluu myös autovakuutus, jossa asiakas

hyötyy kyytien jakamisesta.

BlaBlaCar on perustettu vuonna 2006

Ranskassa. Palvelu on levinnyt 22 maahan

ympäri maailmaa. Siihen on

rekisteröitynyt 65 miljoona käyttäjää,

joista Ranskassa 14 miljoonaa.

Ridygo on lyhyille etäisyyksille

suunniteltu kimppakyytisovellus, joka

toimii reaaliaikaisesti älypuhelimella ja

tietokoneella. Matkoja ei siis tarvitse

suunnitella ennakkoon. Sovelluksen avulla

voi myös jakaa matkakustannukset

automaattisesti. Palvelu on kehittänyt

talousmallin, jonka avulla työttömät voivat

kulkea kimppakyydeillä ilmaiseksi

”kimppakyytiseteleiden”myötä.
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