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§ 49
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Terhi Peltokorven ym. aloitteesta koskien Kimppakyytisovelluksen 
käyttöönottoa täydentämään joukkoliikennetarjontaa

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon koskien valtuutettu Terhi Peltokorven ym. aloitet-
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-
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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 
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.
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