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Kyyti offers on-demand ride sharing
on Mobility as a Service platform



Kyyti ride sharing has automated
fleet management and dynamic pricing

Kyyti launched

in Oulu as a

pilot market –

10 % market

reach within

4 weeks!

Kyyti is operational in 3 Finnish cities and launch 

in Switzerland and US are being prepared



Customer testimonials for Kyyti

”The price of Kyyti is like as for busses but it gets you directly from door-to-door.”

”I know that, if I need a Kyyti ride, it is available. 

I gave up a shared car ownership, because using 

Kyyti is much cheaper.”

”Easy to order and pay at once. Cheaper than taxi 

but still reliable and safe ride. Remarkably better

choice that bus, you can travel according to your

own timetable from door-to-door. Don’t need to look 

for bus stops and walk long way. I have recommeded

to friends and will continue recommending!”

”I like the idea, that cars are not driving half empty, 

but take as many passengers as possible. This is 

the ecological car use of the future.”

”First I was a bit exicited whether the 

app would work and the ride would 

come as agreed. Ordering the trip

was easy and price was affordable. 

Special plus for the ability to book a 

ride beforehand without extra fee!” 



Kyyti Rideshare connects to high-
capacity trunk services

• Example: a dedicated bus route for Valmet 

Automotive factory
• Factory has increased their production staff with 

1900 new employees this year

• 3-shift, round-the-clock operations at Uusikaupunki

• 700 new Turku resident employees, 80km away

• Special schedule bus route to service the factory

• Kyyti is the mobile ticket sales channel

• Kyyti Rideshare connects commuters to the bus 

route with pre-scheduled door-to-stop service



Hassle free trip chains:
JunaKyyti and LentoKyyti

 Kyyti ride can be pre-booked without worries; pick-up times are 

aligned with real time schedules of the connecting train or flight

 No taxi cues or uncertainty about getting the taxi

 Affordable Kyyti gets even cheaper if the customer accepts 

more flexibility in the travel time and thus rides can be pooled

 Payment beforehand with the app: no hassle with the receipts 

or sharing the costs



We aim to become global MaaS operator
with big transit data analysis capability



Ehdotuksemme kaupungeille

• HSL / Waltti –matkakorttien yhdistäminen Kyyti-palveluun

➢ Julkisen liikenteen runkolinjoihin yhdistyy ovelta ovelle –palvelu vähentämään yksityisautoilua kaupungeissa

➢ HSL/Waltti-matkakorttien ristiinkäyttö kaupungeissa mahdollistaisi matkaketjut kaupunkien välillä esim. junalla

• Kustannustehokas ratkaisu yhteiskunnan maksamien kuljetusten järjestämiseen

➢ SHL-, VPL-, SVL- ja koulukyytien tehokas yhdistely Kyyti-palvelulla alentaisi kustannuksia merkittävästi

➢ Itsemaksettavien matkojen yhdistelyn lisääminen toisi tuloja ja uuden liikkumismuodon haja-asutusalueille

• Kaupungin henkilöstön päivittäisen työasiamatkustamisen tehostaminen Kyyti-sovelluksella

➢ Henkilöstölle ilmainen sovellus, jossa julkinen liikenne, kaupunkipyörät, yhteiskäyttöautot ja taksia edullisempi Kyyti

➢ Kaupungin kustannuksella tehtäviin matkoihin koontilaskutus ja esimerkiksi kotihoidolle Kyyti korkealla palvelutasolla

• Julkisen liikenteen osuuden kasvattaminen työmatkaliikenteessä yritysyhteistyöllä

➢ Kyydillä täydennetty julkinen liikenne helpottaisi työmatkaliikkumista etenkin kaupungien laita-alueilla

• Autonomisen liikenteen yhteiset kokeilut käyttöönoton nopeuttamiseksi julkisen liikenteen täydentäjänä 

➢ Sohjoa-hanketta rohkeammat ja kotimaisemmat yhteishankkinat autonomiseen kutsuohjattuun liikenteeseen
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