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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 250

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 535

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Terhi Peltokorven aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 49

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon koskien valtuutettu Terhi Peltokorven ym. aloitet-
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ta kimppakyytisovelluksen käyttöönotosta kaupungin työntekijöiden tai 
kaikkien helsinkiläisten käyttöön täydentämään joukkoliikennetarjontaa.

Kimppakyytiratkaisut tukevat sekä Helsingin kaupungin että HKL:n ta-
voitteita ympäristöystävällisten ja kestävien liikkumismuotojen edistämi-
sestä ja tarjoavat joustavan tavan monipuolistaa ja täydentää joukkolii-
kenteen palvelutarjontaa. Vuosina 2013-2015 HSL tarjosi kimppakyyti-
ratkaisua Kutsuplus-minibussiliikenteenä, mutta luopui palvelun tuotta-
misesta tiukentuneen taloustilanteen vuoksi. HKL:n henkilökunnan käy-
tössä tämä kimppakyytiratkaisu oli, ja sitä hyödynnettiin aloitteessa ku-
vatulla tavalla asiointimatkojen hoitamiseen silloin, kun joukkoliikenne-
tarjonta käytetyllä matkalla ei vastannut tarpeeseen.

HKL suhtautuu jatkossakin kimppakyytisovellusten käyttöön oman ja 
kaupungin henkilökunnan asiointimatkoihin myönteisesti. Ensisijaisesti 
HKL:n henkilökunta käyttää asiointimatkoihin joukkoliikennettä tai kau-
punkipyöriä, joiden käyttämiseen HKL tarjoaa henkilökuntaedun. Tois-
sijaisesti voidaan käyttää kimppakyytipalvelua erityisesti taksimatkojen 
korvaamiseen. Sovelluksia ko. tarpeeseen on jo nyt markkinoilla run-
saasti ja HKL:n työntekijät voivat soveltaa niitä halutessaan omiin mat-
katarkoituksiinsa.

Kutsuplus-palvelua vastaavaa julkisesti kehitettyä palvelua ei toistai-
seksi ole ollut käyttöönotettavissa, ja HKL seuraakin alan kehittymistä 
ja myös yksityisten yritysten palvelutarjontaa mielenkiinnolla. Kuten 
aloitteessakin mainitaan, älysovellukset yleistyvät huomattavan no-
peasti.

HKL:n tai muiden kaupungin virastojen ja liikelaitosten ottaessa käyt-
töön kimppakyytisovelluksen työntekijöiden asiointimatkoja varten saa-
daan arvokasta kokemusta harkittaessa kimppakyytisovelluksen tarjoa-
mista kaikkien pääkaupunkiseudun kuntalaisten käyttöön. Tämä harkin-
ta tulee kaupungin tehdä kuitenkin yhteistyössä HSL:n kanssa suhtees-
sa laajempaan toimintaympäristön analyysiin sekä joukkoliikennejärjes-
telmän palveluntarjontaan ja kehitykseen. Palvelun mahdollisia vaiku-
tuksia autoliikenteen todelliseen määrään tulee ensin selvittää katta-
vasti. Palvelun tarjoaminen kaikille kaupunkilaisille maksutta saattaisi 
myös lisätä autoliikennettä kaupungissa ja mahdollisesti vähentää jouk-
koliikenteen houkuttelevuutta. 

Kimppakyydit ja muut autojen yhteiskäyttöä lisäävät toimenpiteet eivät 
välttämättä johtaisi yksittäisten autojen määrän vähenemiseen. Tutki-
musten perusteella kaikkein suurinta kiinnostus yhteiskäyttöautoihin 
vaikuttaisi olevan joukolla, joka ei omista autoa ollenkaan. Saattaisi si-
ten olla mahdollista, että autojen yhteiskäytön lisääntymiseen tähtäävät 
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toimenpiteet nostaisivatkin yksittäisten autojen ja siten liikenteen määrä 
kaupunkialueella.

Jos palvelua tämän kaltaisesti laajennettaisiin, olisi kimppakyytisovel-
luksen palveluntarjoajaksi pääkaupunkiseudun joukkoliikennekuntayh-
tymä HSL yksityistä yrittäjää luontevampi vaihtoehto mm. kilpailutekni-
sistä syistä. Mikäli valittaisiin yksityinen palveluntuottaja, tulisi kimppa-
kyytipalvelun olla HSL:n kilpailuttama. 

Kimppakyytipalvelulla voidaan täydentää joukkoliikenteen palvelutar-
jontaa, mutta ensisijaisena liikkumismuotona tulee kaupunkistrategian 
mukaisesti nähdä kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Elina Norrena, viestintä- ja palvelukehityspäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.03.2018 § 175

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Aloitteessa esitetty tavoite henkilöautoliikenteen vähentämiseksi on 
kannatettava. Helsingin kantakaupunkiin saapuvien henkilöautojen kes-
kikuormitus on nykyään noin 1,2 henkeä/auto. Matkustajamäärän kas-
vattaminen henkilöautoissa tehostaa liikennejärjestelmän toimintaa ja 
vähentää henkilöautoilla ajettuja kilometrejä kaupungissa, millä on mo-
nia hyviä seurausvaikutuksia.

Kimppakyytien yleistymisen seurauksena on arvioitu, että osa autoili-
joista luopuu oman auton käytöstä ja autojen keskikuormitus nousee.

Suurimpana haasteena on saada kimppakyytimatka oman auton käyt-
täjän kannalta niin sujuvaksi ja vaivattomaksi, että se kannustaa kimp-
pakyytien käyttöön myös Helsingissä tyypillisillä lyhyillä matkoilla. 
Kimppakyytisovelluksen kautta saatavan kustannus- ja palvelutasohyö-
dyn pitäisi pystyä kompensoimaan mahdollista matka-ajan pitenemistä, 



Helsingin kaupunki Esityslista 17/2018 4 (4)
Kaupunginvaltuusto

Asia/21
10.10.2018

matkan suunnittelun ja tilaamisen vaivaa sekä varmistamaan matkusta-
jalle edullinen, sujuva ja turvallinen matka.

Helsingissä joukkoliikennejärjestelmän palvelutaso on sen verran hyvä, 
että tarvetta kimppakyydeille ei liikkumisen perustarpeen tyydyttämi-
seksi ole. Liikkuminen joukkoliikenteellä on Helsingissä pääosin vaiva-
tonta sekä kohtuullisen nopeaa ja halpaa. Tästä on osoituksena jouk-
koliikenteen korkea kulkutapaosuus moneen muuhun kaupunkiin ver-
rattuna.

Kimppakyyteihin ja niitä mahdollistaviin sovelluksiin liittyy paljon kehit-
tämispotentiaalia. Erilaisia matkojen yhdistelyyn ja kyytien jakamiseen 
tähtääviä sovelluksia on markkinoilla jo nyt monia. Myös kaupungin 
työntekijät voivat näitä halutessaan soveltaa omiin matkatarkoituksiin-
sa. Kaupunkiympäristön henkilöstön liikkumiskäytäntöjä selvitetään 
parhaillaan ja erilaisia liikkumisen palveluja tullaan pilotoimaan ennen 
siirtymistä Kaupunkiympäristötaloon 2020. Tavoitteena on ottaa käyt-
töön liikkumispalveluja, jotka tukevat monipaikkaista työntekoa ja kes-
tävää liikkumista. 

HSL:n ydintehtävä on tuottaa mahdollisimman korkeatasoista ja kus-
tannustehokasta joukkoliikennettä, joka voi olla myös osa erikseen 
markkinanehtoisesti tarjottavaa liikkumispalvelua. Julkisen subvention 
käyttöä liikkumiseen tulee tarkoin harkita, jotta hyödyt kohdistuvat tar-
koituksenmukaisesti eikä esimerkiksi heikennä joukkoliikenteen kannat-
tavuutta tai houkuttelevuutta. Alan kehitystä kannattaa seurata tarkasti 
ja tarkkailla muodostuuko markkinoille jokin hallitseva ja laajalle levin-
nyt sovellus. Kimppakyyteihin liittyvään lainsäädäntöön olisi myös hyvä 
saada selkeät säännöt siitä, minkälaista toiminta voi olla ja minkälaisia 
korvauksia siitä voi maksaa tai vastaanottaa. Tässä vaiheessa ei ole 
perusteltua esittää erillistä taloudellista tukea kaupungin työntekijöille 
tai kaupunkilaisille kimppakyytisovellusten käytöstä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi


