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Mynämäen kimppakyytipalvelu 

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? 
 

 

Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn 
saatiin 86 vastausta. 
 

 

 

Uskotko, että tulet joskus etsimään tai 

tarjoamaan kimppakyytiä Mynämäen 

kimppakyytipalvelussa?

kyllä

79 %

en

21 %
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Mikä on merkittävin syy, miksi et usko

käyttäväsi kimppakyytipalvelua?

4

0

1

0

13

0 2 4 6 8 10 12 14

joku muu syy, mikä?

en pidä ajatuksesta

matkustaa vieraiden

ihmisten kanssa

käytän mieluummin

takseja ja/tai linja-autoja

en ehdi ajatella muita

haluan pitää kiinni

omista aikatauluista ja

matkustustottumuksista

Muut syyt:  

"ei tarvetta"

"en voi rahdata työkaluja toisten autoissa, ei oikein onnistu ja sitten työmaiden 

sijainnit ovat sen verran sivussa että todennäköisyys päästä sinne on liian pieni"

"pelkään, että kimppakyydit vähentävät linja-autovuoroja"
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Mikä on merkittävin syy, miksi uskot

käyttäväsi  kimppakyytipalvelua?
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joku muu syy, mikä?

joukkoliikennettä ei

ole riittävävästi

haluan kokeilla

kimppakyytipalvelua

kimppakyydissä

tapaa ihmisiä

ajatttelen ympäristöä

autoilu on kallista

Muut syyt:  

"ei ole kyytiä

"ei tarvitse jättää autoa parkkipaikoille"

"sosiaalinen vastuu saman kylän autottomista asukkaista - julkista liikennettä 

ei juuri ole"
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Miten todennäköistä on, että 

kimppakyytipalvelu vähentää 

yksityisautoilua Mynämäessä

edes jonkin verran?

6 15 23 31 10

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

5 (hyvin todennäköistä) 4 3 2 1 (hyvin epätodennäköistä)

 
 
 
 
 

Miten toivottavaa yksityisautoilun

väheneminen on?

23 28 23 5 4

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

5 (hyvin toivottavaa) 4 3 2 1 (hyvin epätoivottavaa)
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Vastaajien mielestä sopivia kimppakyytipysäkkejä ovat 
 

koko kunnan alueelta: 
• kirkot 

• koulut 

• paloasemat 

• pankit 

• kaupat 

• huoltoasemat 

• linja-autoasema ja -pysäkit 

• torit 
 

Karjalasta: 
• Laajoen Nuorisoseurantalo 

• Vehmalaisten maamiesseurantalo 

• Vehmalaisten tiensuu 
 

Mietoisista: 
• Hietamäki 

• Kaunotar 

• Kirjasto 

• kirkonkylä 

• Kurinantien ja Kurkolantien risteys 

• Kustavintien pysäkki ja risteys 

• Matkavirvoke 

• Mietoinen th 

• Pyhe 

• Pyhe th 

• Pyheen puoti 

• Pyhen parkki, ns. Kaunottaren 
risteys 

• Srk:n piha 

• Sydänperä 

• Tumikuu 

• Unikankare 

• Valaskallio 

 

Mynämäestä: 
• Apajan edusta 

• Aseman koulun th 

• Huoli 

• Jukon tienhaara M:ki asemalla 

• Jussin grilli 

• Kivistönmäen "paviljonki" 

• Korvensuu 

• Korvensuun risteys Vehmaantiellä 

• Munnuinen 

• Mynämäen käsi- ja taideteollisuus 
opisto 

• Valtatie 8 varressa olevat 
levähdysalueet 

• Seurakuntatalo 

• Tuomaksen Tupa 
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Vastaajien terveisiä kimppakyytipalvelun tekijöille: 
 

• Autoilun vähenemisen lisäksi kimppakyyti olisi oiva keino auttaa vanhusväestöä ja 
muita autottomia asumaan edelleen kotikylällään 

• Erinomainen idea! Toivottavasti saadaan toimimaan! 

• Hieno idea! 

• Hyvä homma! Odotan innolla! 

• Hyvä idea! Toivottavasti alkaa toimimaan. 

• Julkisuutta enemmän! 

• Loistava idea! Toivottavasti saadaan toteutettua! 

• loistava idea. olette hyvällä asialla... 

• Loistava juttu! 

• milläs ihmiset näille pysäkeille matkustavat? omilla autoilla vai? 

• Onnea kimppakyydille 

• Toivoisin, että kimppakyytipalvelusta tiedotetaan kunnolla, mikäli se toteutuu, koska 
kuntalainen ei välttämättä vieraile Mynämäen sivuilla säännöllisesti ja näe asiaa 
täältä. 

• Kiitokset mahtavasta ideasta. Pidetään maaseutu elävänä :) 

• Toivottavasti lähtee kunnolla pyörimään.... tsemppiä tekijöille=) 

• Tosi hieno idea! Toivon käyttöön helppoutta esim. omien yhteystietojen laittamiseen 
ja toisten yhteydenpitoon. Kuitenkin pitäisi muistaa yksityisyys, miten sen hoitaa? 
Itse en haluaisi jättää esim. omaa puhelinnumeroani jokaisen saataville sivuille… 

• Tosi hyvä idea! Tulen ehkä käyttämään tätä jos vain uskallan mennä ventovieraan 
kyytiin. Minulla on myös pieni koira joten se voi tuottaa ongelmia kun kaikki eivät 
suvaitse koiria. 

• Yhdessä tästä tulee hyvä! Toivottavasti linja/joukkoliikenne ei ole kärsijä.... 


