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CoReorientin tavoitteet
Rahan ja ympäristön säästö

Yhteisöllisyys ja helpompi arki
Paikallisten palveluiden tukeminen



2010: Nokian tutkimushanke

2013: Tavarakimppakyytipalvelu

2016: Paikallisjakelujärjestelmä

2019: Kimppakyydit ja KaikkiKyytiin

2021: Naapuriavun jakamispalvelu



Uber vastaan Kimppakyydit

● Kaupallinen taksipalvelu

● Keikkatyöläiset

● Suurissa kaupungeissa

● Yksittäisiin matkoihin

● Kaikkialla samanlainen

● Ei ole kestävä

● Ei-kaupallinen naapuriapu

● Naapurit ja paikallisyhteisö

● Autovaltaisilla alueilla

● Toistuviin matkoihin

● Käyttäjiensä mukainen

● On kestävä



Mitä hyötyä kimppakyydeistä on?

Helpompi matkanteko
Taloudellinen hyöty
Toisten auttaminen
Positiiviset ympäristövaikutukset
En ole kiinnostunut kimppakyydeistä

Helpompi matkanteko
Säästöt kuntalaisille
Säästöt kunnalle
Yhteisöllisyys
Ympäristövaikutukset



Mihin kimppakyytejä voi käyttää?

Palveluliikenne
Matkat terveydenhoitopalveluihin
Koulukyydit
Taksimatkat mm. ikäihmisille
Edellä luetellut matkat naapurikuntiin
Kotihoito ja kauppa-apu
Matkat bussille tai junalle
Vaihtoehto kun takseja ei ole
Vaihtoehto omalle automatkalle
Vaihtoehto muulle omalle matkalle

Työ- tai koulumatkat
Koulu- tai päiväkotimatkat
Matkat harrastuksiin
Kauppareissut
Asiointimatkat
Pidemmät matkat





Avainominaisuudet
- Turvallisuus matkan 

tiedoille ja sopimiselle

- Rutiinimatkat joihin 

voi pyytää kyytiä

- Käyttäjät päättävät

- Kalenterista voi 

ehdottaa päiviä

- Oma ryhmä ja sen 

yhdessä sovitut reitit



WWW-sivuilla lisätietoja:
https://www.piggybaggy.com

- Tukea palvelun käytössä

- Esittely, tietosuoja yms.

https://www.piggybaggy.com


Rekisteröityminen
- Perustiedot

- Tarjoa ja/tai pyydä 

kyytejä

- Työmatka

- Muu matka

- Ryhmä

- Korona

- Tavarakuljetus



Kyytipyyntö
- Kartalla näkyvän 

tarjotun kyydin 

kalenterista

- Voi pyytää kyytiä 

useille päiville

- Pyyntö tulee 

ilmoituksiin

- Kuljettaja voi 

hyväksyä tai 

kieltäytyä



Kyydit ja niiden tiedot
- Lista omista ja saaduista 

kyydeistä ja pyynnöistä

- Kyydin reitti ja aika

- Vastapuolen yhteystiedot

- Voi jatkaa puhelimella, 

sähköpostilla tai palvelun 

sisäisillä viesteillä

- Voi peruuttaa



Käyttäjätiedot
- Yhteys- ja 

osoitetiedot

- Palveluasetukset

- Työaikataulu

- Raportti tehdyistä 

kimppakyydeistä 

ja säästöistä



Uusi ominaisuus: kyläläisten oma ryhmä ja reitit

Mahdollisimman yksinkertaisesti
1. Tehdään kylän oma ryhmä ja reitti

2. Autoilija merkitsee käyttäjätietoihin, minä 

päivinä voi ottaa reitillä matkustajia

3. Muut näkevät, minä päivinä joku on 

ajamassa reittiä (autoilija / matkustaja)

4. Autoilija ajaa esim. bussipysäkin ohi ja 

katsoo, onko kyytiin tulijoita

“Kyläkyyti naapurien kyydissä”



Mihin kimppakyytipalvelua tarvitaan?

Tavoitettavuus: naapurikylien käyttäjät, erityyppiset matkat, varakyydit

Turvallisuus: tunnistautuminen, kirjanpito ja todisteet, luotettavuusarviot

Koordinointi: kyytitiedot / viestit tallessa, matkakulujen jako, tiedot napista

Muita syitä: tulevaisuudessa kannustimet, muu naapuriapu



Miten tästä eteenpäin?
1. Tarkistakaa, onko kylällä muillakin kiinnostusta kimppakyyteihin

- Voitte myös vastata kyselyyn: https://tinyurl.com/y28gn78o

2. Rekisteröitykää palveluun ja ilmoittakaa sinne rutiinimatkojanne

- Voitte kokeilla onko esim. naapurikylästä työmatkaajia samaan suuntaan

3. Tehkää kylälle oma kimppakyytiryhmä ja sen yhteiset reitit

- Sopikaa mihin ja milloin kimppakyytitarve on suurin (ja autoilijoitakin olisi)

Jos on mitään kysyttävää eikä WWW-sivuilta löydy vastausta, ottakaa yhteyttä:

heikki.waris@coreorient.com

https://tinyurl.com/y28gn78o

