
Käyttötapauskohtaiset ominaisuudet

Kimppakyyti-pilotti



Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
Kaksivuotisessa hankkeessa haetaan uusia ratkaisuja älykkään ja kestävän liikkumisen edistämiseksi. Pilottialueeksi 
Tampereella on valittu Kauppi, joka on yksi kaupungin keskeisimmistä ja haastavammista liikkumisen 
solmukohdista. Hankkeen myötä syntyy arvokasta tietoa henkilöautolla liikkumisen tarvetta vähentävistä 
palveluista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Kehittämistyö tukee vahvasti Tampereen kaupungin tavoitetta olla 
hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä käytännön toimenpiteenä käynnistetään kimppakyytipalvelun 
kehittäminen ja kokeilu.



Käyttäjätutkimuksen 
antia
n Haastatteluiden ja työpajojen perusteella 

käyttäjäryhmästä riippumatta tärkeää on 
palvelun käytön helppous, syntyvät kustannus-
ja aikasäästöt sekä työmatkojen sujuvuus.

n Palvelun käyttöä estäviä asioita ovat 
turvallisuuden tunteen puuttuminen liikenteessä, 
epäluotettavat kyydit (ei ehdi töihin ajoissa) ja 
palvelun käytön raskaus.

n Palvelun käytön houkuttelevuus kasvaa kun 
etäisyydet kohteesta kasvavat ja matkustaminen 
julkisilla vaatii kulkua liikenteen solmukohtien 
kautta. Esimerkiksi bussin vaihtaminen 
keskustorilla yhdistettynä vuorotyön 
aikatauluihin on hankalaa, Kimppakyyti palvelu 
voisi helpottaa tätä tilannetta paljon.



n Palvelun on pakko ottaa jollain tavalla kantaa 
kuluihin ja niiden jakaantumiseen palvelun 
käyttäjien kesken.

• Ehdotamme Kimppakyyti ”etiketin” 
julkaisemista, jossa tähän aiheeseen liittyviä 
käytöstapoja käydään läpi ja ehdotetaan 
mahdollisia toimintatapoja.

• Palvelun laillisuuden varmistamiseksi rahaa tai 
muita hyödykkeitä ei voida tuoda osaksi 
palvelua, mutta tähän asiaan on otettava 
kantaa.

n Palvelussa on oltava tapa käsitellä 
myöhästymiset, autojen rikkoontuminen, 
epäluotettavat kyytiläiset tai kyyditsijät

• Palvelun luotettavuus ja kiinnostavuus on 
kiinni näiden asioiden selkeästä hallinnasta.

Huomioita 
suunnitteluun



n Rekisteröinti/Kirjautuminen

n Kyydin ilmoittaminen

n Kyytitarpeen ilmoittaminen / Kyytivahti

n Kyydin hakeminen

n Kyytiin ilmoittautuminen

n Kyydin toteutuminen

n Dashboard/Etusivu

n Jatkokehitys

n Proto: https://marvelapp.com/jjhh40j/screen/63909432

• Menu-painikkeen takaa tai painamalla G-näppäintä, pääsee näkemään listan kaikista proton kuvista

Pilotin ominaisuudet ja jatkokehitys

https://marvelapp.com/jjhh40j/screen/63909432


n Käyttäjä rekisteröityy palveluun käyttöönoton yhteydessä, jotta voidaan varmistua toimintojen kannalta 
välttämättömien vähimmäisitietojen keräämisestä

n Matkustajan vähimmäistiedot

• Nimi

• Puhelinnumero

• Sähköpostiosoite

• Kotiosoite – Osoitetiedot voidaan täydentää myös ensimmäisen kyytihaun yhteydessä, jos 
rekisteröitymiskynnystä halutaan madaltaa

n Kuljettajan vähimmäistiedot yllämainittujen lisäksi

• Auton merkki, malli ja väri (tunnistetiedot)

• Kuljetuskapasiteetti

• Matkustajan kannalta relevantit lisätiedot vapaana tekstinä, esimerkiksi maininta allergiariskeistä, jos autossa 
kuljetetaan lemmikkejä – Lisätietokentässä tulee olla ohjeistava maininta tästä

Rekisteröinti/Kirjautuminen



n Kuljettaja syöttää matkan vaaditut tiedot

• Matkan päivä

• Lähtöpiste (oletuksena oma osoite)

• Matkan kohde (pilotissa Tays/Kampusalue ja alueelta pois kuljettaessa oletuksena 
oma osoite)

• Lähtöaika

• Saapumisaika kohteeseen

• Mahdollisuus toisintaa sama kyyti-ilmoitus useammalle päivälle (Toistuva kyyti)

• Toiminto avaa yksinkertaisen kalenterin, josta voi on/off valita päivät, joille 
ilmoituksen haluaa toisintaa

n Kuljettaja näkee kyydin tietoja syöttäessään heti listan mahdollisesti tälle ajalle kyytiä 
hakevista (ks. Kyytivahti) matkustajista (sopivuuden vaihteluväli pitää määritellä)

• Osuvat Kyytivahtdit luoneille matkustajille lähetetään automaattisesti ilmoitus 
uudesta mahdollisesti sopivasta kyydistä 

n Julkaise ilmoitus -toiminto

Kyydin ilmoittaminen



n Matkustaja syöttää matkan vaaditut tiedot

• Matkan päivä

• Lähtöpiste (oletuksena oma osoite)

• Matkan kohde (pilotissa Tays/Kampusalue ja alueelta pois kuljettaessa 
oletuksena oma osoite)

• Saapumisaika kohteeseen

• Mahdollisuus toisintaa sama kyytivahti useammalle päivälle (Sama kyytivahti 
usealle päivälle)

• Toiminto avaa yksinkertaisen kalenterin, josta voi on/off valita päivät, joille 
ilmoituksen haluaa toisintaa

n Matkustaja näkee matkan tietoja syöttäessään heti listan mahdollisesti tälle ajalle 
sopivista kyytiä tarjoavista Kuljettajista (sopivuuden vaihteluväli pitää määritellä)

n Julkaise Kyytivahti -toiminto

Kyytitarpeen ilmoittaminen / Kyytivahti



n Matkustaja syöttää matkan vaaditut tiedot

• Matkan päivä

• Lähtöpiste (oletuksena oma osoite)

• Matkan kohde (pilotissa Tays/Kampusalue ja alueelta pois kuljettaessa 
oletuksena oma osoite)

• Saapumisaika kohteeseen

• Haettavien kyytien etäisyys omasta lähtöpisteestä (esimerkiksi 200 m - 2000 m)

n Matkustajalle näytetään lista mahdollisesti sopivista kyydeistä. Listassa näytetään:

• Auton kapasiteetin tilan

• Lähtöajan

• Kyydin lähtöpisteen suuntaa antavan etäisyyden matkustajan omaan 
sijaintiin nähden

• Kuljettajan nimen/nimimerkin

• Kohteen ja saapumisajan kohteeseen (tieto korostettuna)

Kyydin hakeminen



n Matkustaja avaa kyydin hakulistasta

n Kyyti-ilmoitus sisältää

• Auton kapasiteetin tilan

• Lähtöajan

• Kyydin lähtöpisteen suuntaa antavan etäisyyden matkustajan 
omaan sijaintiin nähden

• Kuljettajan nimen/nimimerkin

• Kohteen ja saapumisajan kohteeseen (tieto korostettuna)

• Auton tiedot

• Lisätiedot

• Listan kyytiin jo ilmoittautuneista matkustajista

• Toiminnon liittyä kyytiin

Kyytiin ilmoittautuminen

Tiedot Kaikki kyydit Suosikki

Kuljetan välillä koiraa

Saab 900, Ruskea
Auto

Muuta tietoa

Sirkku S.

Minä M.

400m lähtöpisteestä

200m lähtöpisteestä

Mukana

Liity

8:30 Tays
Lähtö 7:55 - 200 m Marko M. 2/4

Tässä kyydissä
 on tilaa!

Liity mukaan

Tapahtumat Kyydit Suosikit Asetukset Ilmoitukset

Tiedot Kaikki kyydit Suosikki

Kuljetan välillä koiraa

Saab 900, Ruskea
Auto

Muuta tietoa

Sirkku S.

Minä M.

400m lähtöpisteestä

200m lähtöpisteestä

Mukana

Mukana

Sirkku S.

Marko M.

Käykö jos kävelen K-Marketille vastaan?

Joo, ajetaan siitä ohi. Kannattaa olla jo 
lähtöaikaan siinä.

Kirjoita viesti

Peru kyyti

8:30 Tays
Lähtö 7:55 - 200 m Marko M. 3/4

Tapahtumat Kyydit Suosikit Asetukset Ilmoitukset



n Matkustaja liittyy kyytiin

• Liittymisestä lähtee kuljettajalle push-viesti

n Matkustaja voi poistua kyydistä

n Matkustaja voi viestiä kyydin sisällä kuljettajalle ja muille matkustajille

• Viestistä lähtee muille push-viesti

n Kun kyydin lähtöön on 30 minuuttia

• Kuljettajalle sekä matkustajille tulee muistutus push-viestinä

• Jokaisen kyytiin osallistuvan tulee seuraavan 20 minuutin sisään vahvistaa 
osallistumisensa

• Vahvistus tapahtuu yhdellä painalluksella sovelluksen etusivulla 

Kyydin toteutuminen

Riina R. kyydin lähtöön
27 min

(7:55)

Riina R.

Titta T.

Vahvista

Aulis A. Vahvistamatta

Minä M.

Vahvista osallistuminen

Kimpassa töihin
ja harrastuksiin

8:55 Tays
Lähtö: 8:15 - 150 m Pirkko P. 1/4

8:55 Tays
Lähtö: 8:15 - 150 m Pirkko P. 1/4

9:20 Tays
Lähtö: 8:40 - 370 m Tiina T. 1/4

9:20 Tays
Lähtö: 8:40 - 370 m Tiina T. 1/4

Suosikkikuljettajien kyydit

Kyydit, joissa olet mukana

Näytä kaikki

Näytä kaikki

17.10.

18.10.

Kimppakyyti

Tapahtumat Kyydit Suosikit Asetukset Ilmoitukset

Matkustajana Kuljettajana

Tiedot



n Dashboard on jaettu kahteen näkymään Matkustajan sekä Kuljettajan puoli

n Matkustajan dashboard

• Lista suosikiksi lisättyjen kuljettajien kyydeistä

• Lista kyydeistä, joihin matkustajan on ilmoittautunut

• Painike, josta edetään asettamaan Kyytivahti

n Kuljettajan Dashboard

• Lista kaikista kuljettajan ilmoittamista kyydeistä

• Painike, josta edetään ilmoittamaan uusi kyyti

• Painike, josta pääsee poistamaan kerralla useampia ilmoitettuja kyytejä

n Kun kyydin lähtöön on 30 minuuttia

• Kuljettajalle sekä matkustajille näytetään lähtevä kyyti omana 
elementtinään

• Elementissä on laskuri kyydin lähtöön, kuljettajan nimi/nimimerkki 
ja lista osallistujista ja toiminto vahvistaa osallistumisensa

Dashboard/Etusivu
Kimpassa töihin
ja harrastuksiin

8:55 Tays
Lähtö: 8:15 - 150 m Pirkko P. 1/4

8:55 Tays
Lähtö: 8:15 - 150 m Pirkko P. 1/4

9:20 Tays
Lähtö: 8:40 - 370 m Tiina T. 1/4

9:20 Tays
Lähtö: 8:40 - 370 m Tiina T. 1/4

Suosikkikuljettajien kyydit

Kyydit, joissa olet mukana

Näytä kaikki

Näytä kaikki

17.10.

18.10.

Kimppakyyti

Tapahtumat Kyydit Suosikit Asetukset Ilmoitukset

Matkustajana Kuljettajana

Aseta kyytivahti

Kimpassa töihin
ja harrastuksiin

Ilmoita uusi kyyti

Kimppakyyti

Tapahtumat Kyydit Suosikit Asetukset Ilmoitukset

Matkustajana Kuljettajana

8:30 Tays
Lähtö 7:55 - 200 m Marko M. 2/4

16:50 Kangasala
Lähtö: 16:00 Marko M. 2/4

17.10.

8:30 Tays
Lähtö 7:55 - 200 m Marko M. 2/4

16:50 Kangasala
Lähtö: 16:00 Marko M. 2/4

18.10.

8:30 Tays
Lähtö 7:55 - 200 m Marko M. 2/4

16:50 Kangasala
Lähtö: 16:00 Marko M. 2/4

19.10.

8:30 Tays
Lähtö 7:55 - 200 m Marko M. 2/4

16:50 Kangasala
Lähtö: 16:00 Marko M. 2/4

20.10.

Peru kyytejä



n Tykkäykset

• Positiivisen palautteen yksinkertainen antaminen (hymiö, peukku ylös, +1)

• Ensitilassa kannattaa välttää negatiivisen palautteen antamisen mahdollisuutta, koska ei ole palvelun 
tarpeiden mukaista voida painaa käyttäjiä alas. Kuitenkin on hyvä säilyttää erityisen hyvän kokemuksen 
mahdollisuus nousta esiin.

n Hyväntekemisen pelillistäminen

• Palvelun keräämästä datasta voidaan laskea esimerkiksi säästyneitä autoilukilometrejä ja kimppakyytien 
vaikutusta suuntaa antavasti kampusalueen liikenteeseen

• Tilastoja tulisi esittää käyttäjille mielekkäässä ja jaettavassa muodossa Dashboardilla/Etusivulla ja näitä 
voidaan hyödyntää myös osana kyytien listauksia

• Myöhemmässä vaiheessa näitä tietoja voidaan esittää myös muissa Tampereen palveluissa ja luoda 
leikkimielisiä kilpailuja – Tays vs Hermia

Jatkokehitys (1/2)



n Reititys

• Kyytiä määriteltäessä

• Reitti lasketaan tunnistettujen kyytiinottopaikkojen kautta (esim. pysäkit)

• Mahdollisten kyytien saatavuus lasketaan kyytiinottopaikkojen etäisyydet ja niiden kautta kulkevat kyydit 
huomioiden

• Kyydin alkaessa

• Lasketaan reitti ilmoittautuneiden matkustajien sijaintien ja/tai heitä lähellä olevien kyytiinottopaikkojen 
kautta

• Kuljettajalle navigaatio

• Matkustajat voivat seurata kyytiä kartalta

Jatkokehitys (2/2)



Digitaalisuutta, joka 
toimii ja tuntuu.

Kiitos.


