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Yhteistyö joukkoliikenteen kanssa  
hyödyttää kaikkia osapuolia

Yhteistarjouksen mahdollinen sisältö  

Edut, joita yhteisautoiluyritysten ja joukkoliiken-
teen välinen yhteistyö tarjoaa asiakkaille, vaihte-
levat kaupunkikohtaisesti. Jokainen yhteistyöso-
pimus neuvotellaan osapuolten kesken erikseen, 
ja yhteistyön ehdot heijastelevat aina paikallisia 
olosuhteita. Alla on esimerkki yhteistyönä laadit-
tujen pakettisopimusten sisällöstä.

Pakettihinnoittelu

Yleisin yhteistarjouksen muoto on antaa jouk-
koliikenteen käyttäjille alennusta yhteisautoilun 
kustannuksista. Tämä edellyttää yleensä joukko-
liikenteen kuukausi  tai vuosilipun omistamista.
• Kölnissä (Saksassa) yhteisautoiluyritys cambio 

myöntää huomattavia hinnanalennuksia  

asiakkaille, joilla on joukkoliikenteen kau-
sikortti. Kyseisiltä asiakkailta ei veloiteta 
liittymismaksua (30 euron säästö), heidän 
kuukausimaksunsa on vain 5 euroa ja matka-
kohtaiset lähtöhinnat ovat 1,40 €/tunti pienim-
mälle autoluokalle (normaalihinta 1,90 €) ja 
23 senttiä/kilometri pienimmälle autoluokalle 
(normaalihinta 30 senttiä).

• Ne Stadtmobil Rhein-Neckarin asiakkaat 
(Saksan Mannheimissa, Heidelbergissä ja 
Ludwigshafenissa), joilla on vuoden tai puolen 
vuoden mittainen joukkoliikenteen kausikortti 
saavat 50 % alennusta liittymismaksusta, 
ja he maksavat vain puolet palautettavasta 
panttimaksusta.

• Suomalainen City Car Club tekee yhteistyötä 
kahden joukkoliikenteen tilaajaorganisaati-
on kanssa Helsingissä. Helsingin kaupungin 
liikennelaitoksen (HKL) kausikortin haltijat 
pääsevät jäseneksi ilman liittymismaksua (59 
euron säästö) ja maksavat 2 euron kuukausi-
maksua tavallisen 9,90 euron sijaan. Pääkau-
punkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) 
yli 30 päivän kausikortin haltijat saavat �50 
euron alennuskupongin, jonka voi käyttää mi-
hin tahansa City Car Clubin palveluihin. HKL ja 
YTV jakavat omien alennustensa kustannuk-
set puoliksi yhteisautoiluyrityksen kanssa. Yh-
teistyön ansiosta yhteisautoilun asiakasmäärä 
on kasvanut Helsingin alueella huomattavasti.

Monet asiakastutkimukset ovat osoittaneet, että joukkoliikenteen käyttäjät kiinnostuvat autojen 
yhteiskäytöstä helpommin kuin vannoutuneet yksityisautoilijat. Näin ollen yhteisautoiluyritys-
ten kannattaa tehdä yhteistyötä paikallisen tai alueellisen joukkoliikenteen kanssa ja kehittää 
yleisölle tarjottavia pakettiratkaisuja.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Yhteinen tarjous-
paketti antaa joukkoliikenteen toimijoille uuden työkalun, joka auttaa heitä pitämään kiinni 
asiakaskunnastaan ja ylläpitämään asiakasuskollisuutta. Sitomalla yhteistuote joukkoliikenteen 
kuukausi  tai vuosimaksuihin kannustetaan satunnaista joukkoliikenteen käyttäjää vaihtamaan 
kertalipuista arvokkaampiin lipputuotteisiin. Joukkoliikenne hyötyy myös yhteisautoilun tuo-
reesta ja innovatiivisesta imagosta. Vastaavasti yhteisautoiluyritykset hyötyvät joukkoliikenteen 
laajasta asiakastietokannasta ja monipuolisista markkinointikanavista, joita voidaan käyttää 
myös yhteisautoilun markkinointiin. Molemminpuoliseen luottamukseen perustuva tasaveroinen 
yhteistyö johtaa molempia osapuolia hyödyttäviin tuloksiin.

Kuva �: Yhteisautoiluyritysten kanssa tehtävän yhteistyön edut joukkoliikenteelle 
(Lähde: André Neiß, üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG).
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• Mobility Switzerlandin valikoimaan kuuluu 
tällä hetkellä �5 erilaista yhdistelmäpakettia, 
jotka on suunniteltu yhteistyössä paikallisten 
ja alueellisten joukkoliikennetoimijoiden ja 
Sveitsin rautatieliikennöitsijän (SBB) kanssa. 
Näiden palveluntarjoajien kausikortin halti-
jat saavat (yleensä maksamalla nimellisen 
lisämaksun) käyttöönsä yhteisautoilupalveluja 
kaikkialla Sveitsissä. Heidän ei myöskään tar-
vitse maksaa Mobilityn tavallista vuosittaista 
jäsenmaksua. Ensimmäinen yhteistyöhanke 
käynnistettiin aikoinaan Zürichin kaupungin 
joukkoliikenteen kanssa, ja myöhemmin se 
laajennettiin kattamaan koko Zürichin metro-
polialue. Yhteistyö on saanut valtavan suosi-
on, ja se on kasvattanut voimakkaasti Mobili-
tyn jäsenmäärää. Sveitsissä joukkoliikennettä 
arvostetaan paljon, joten yhteistyöllä voidaan 
viestittää asiakkaille, että yhdistelmäpaketit 
täyttävät kaikki heidän päivittäiset liikennetar-
peensa (olettaen tietysti, että lyhyet matkat 
kuljetaan kävellen tai pyörällä).

 Yksi sveitsiläisen yhteisautoiluyrityksen 
tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on SBB 
(Sveitsin rautatieliikennöitsijä). SBB:n alue-
liikenteen johtaja arvioi, että yhteisautoilun 
ja julkisen liikenteen yhteistyöstä seurannut 
asiakasmäärän kasvu tuotti SBB:lle 43 miljoo-
nan Sveitsin frangin suuruiset voitot vuonna 
2008.

On harvinaisempaa, että joukkoliikennetoimijat 
myöntävät yhteisautoilun käyttäjille alennuksia 
omista palveluistaan.
Tietokortissa 2 kerrotaan tarkemmin yhdistelmä-
paketeista, joissa on joukkoliikenteen ja yhtei-
sautoiluyritysten lisäksi mukana muitakin kulje-
tuspalvelujen tarjoajia. ”MobilCard”-kortin haltijat 
saavat alennuksia kaikilta mukana olevilta yhteis-
työkumppaneilta.

Yhteistoiminta

Useimmissa kaupungeissa joukkoliikenteellä on 
keskeisille paikoille sijoitettuja asiakaspalvelupis-
teitä, joista asiakkaat voivat ostaa lippuja sekä 
kysyä neuvoja ja ohjeita. Joissain kaupungeissa 
näistä palvelupisteistä saa tietoa myös yhteisau-
toilusta, ja uudet yhteisautoiluasiakkaat voivat 
liittyä siellä jäseneksi. Tämä toimintatapa on 
käytössä esimerkiksi Üstran palvelupisteessä 
Hannoverissa. Yhteisautoiluyrityksen ei tarvitse 
perustaa erillistä toimitilaa vaan se voi hyödyn-
tää joukkoliikennetoimijan olemassa olevaa infra-
struktuuria kohtuullisilla kustannuksilla.

Markkinointiyhteistyö

Yhteistyökumppanit järjestävät usein yhteisiä 
mainoskampanjoita: 
• huomiota herättäviä yhteisautoilumainoksia 

raitiovaunuissa, esimerkiksi Milanossa
• yhteisautoiluun liittyvistä tarjouksista ja uu-

sista projekteista kertovia julisteita ja mainos-
lehtisiä joukkoliikennevälineissä, esimerkiksi 
Lissabonissa.

• säännöllisiä yhteisautoiluun liittyviä uutisia ja 
tarjouksia joukkoliikenteen toimijoiden asia-
kaslehdissä ja jäsenkirjeissä

• yksittäisillä sähköpostikampanjoilla julkisen lii-
kenteen toimijat voivat tiedottaa asiakkailleen 
uusista yhteisautoiluprojekteista ja yhteisau-
toiluyritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Tietoa autojen yhteiskäytöstä julkisen 
liikenteen pysäkeillä ja aikatauluissa

Joukkoliikenteen toimijat voivat tiedottaa autojen 
yhteiskäytöstä myös tavallisten tiedonvälityska-
naviensa kautta.
• Painetuissa aikatau-

lukirjoissa voidaan 
jakaa yksityiskoh-
taista tietoa yhtei-
sautoilupalveluista 
sekä autojen nouto  
ja palautuspisteistä 
seudulla.

• Joukkoliikenteen 
pysäkeillä voidaan 
tiedottaa lähellä 
sijaitsevista yhteis-
käyttöautojen nouto  
ja palautuspisteistä.

• Nouto  ja palau-
tuspisteet voidaan 
merkitä myös jouk-
koliikenteen reitti-
karttoihin.

Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikkoja 
joukkoliikennetoimijoiden kiinteistöillä

Joukkoliikenteen toimijat omistavat kiinteistöjä 
ympäri kaupunkialuetta, sillä tilaa tarvitaan ajo-
kaluston säilytykseen ja huoltoon sekä henki-
löstön taukotiloiksi. Jos nämä kiinteistöt sijaitse-
vat lähellä yhteisautoiluyritysten asiakaskuntaa, 
niitä voidaan yhteistyön puitteissa käyttää myös 
yhteiskäyttöautojen pysäköintialueena. Tämä on 

Kuva 2: Lissabonilainen yhteisautoiluyri-
tys mainostaa uutta erikoistarjousta 
busseissa (Lähde: carristur).
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erityisen hyödyllistä sellaisissa Euroopan maissa, 
joissa yhteiskäyttöautot eivät toistaiseksi saa py-
säköidä julkisille alueille (katso tietokortti 6).

Joukkoliikenteen tilaajaorganisaatioiden 
tytäryhtiöt yhteisautoilun järjestäjinä

Useissa Euroopan maissa joukkoliikennetoimi-
joiden ja yhteisautoiluyritysten välinen yhteistyö 
on viety niin pitkälle, että yhteistyökumppanit 
ovat perustaneet yhteisiä yrityksiä yhteisautoi-
lupalveluiden tarjoamista varten. Näin toimivat 
esimerkiksi Belgiassa toimivan cambio Belgiumin 
alueelliset tytäryhtiöt sekä Lissabonin yhteisau-
toilupalvelu, joka sai alkunsa joukkoliikenteen 
palveluntarjoaja Carrisin tytäryhtiönä.
Joissain tapauksissa joukkoliikennetoimija on 
itse järjestänyt yhteisautoilupalveluja. Esimer-
kiksi Italian Bolognassa joukkoliikennetoimija 
atc Transporti Publici Bologna omistaa yhteisau-
toilupalvelu CARATC:n ja Roomassa joukkolii-
kennetoimija Atac S. p. A. on paikallishallinnon 
määräyksestä perustanut myös Roma Car-Sha-
ring -yhteisautoilupalvelun. Saksan Rautateiden 
tytäryhtiö DB Rent GmbH on järjestänyt puitteet 
DB Carsharing -yhteisautoilupalvelulle, ja sillä on 
myös omia autoja joissain Saksan kaupungeissa 
ja maan tärkeimmillä rautatieasemilla.

Esimerkki: Brysselin joukkoliikennetoi-
mijan (STIB/MIVB) ja cambio Brussels  
yhteisautoiluyrityksen välinen yhteistyö

Tämän tietokortin päätteeksi haluaisimme nos-
taa esiin Brysselin joukkoliikennetoimijan STIB/
MIVB:n, ja cambio Brusselsin välisen yhteistyön, 
sillä se tarjoaa esimerkkejä useista edellä maini-
tuista yhteistarjousmalleista.
Brysselin joukkoliikennetoimijan mielestä yhteis-
työ muiden kuljetuspalvelujen tarjoajien kanssa 
on muutakin kuin pelkkää sanahelinää. Yhteis-
työ on aktiivisesti esillä joukkoliikenteen päivit-
täisissä toiminnoissa. Tämä näkyy muun muassa 
siinä, että STIB:llä on oma erityinen osastonsa 

liikenteen eri muotojen yhteensovittamista var-
ten, ja osaston johtaja Didier Dumont on muka-
na myös UITP:n yhteisautoilutoimintojen hallituk-
sessa. 
Brysselin metropolialueen hallinnon pyynnös-
tä STIB on ollut mukana myös cambio Brussels 
-yhteisautoiluyrityksen kehittämisessä, ja se 
omistaa 49,5 % cambio Brusselsin osakkeista. 
Joukkoliikennetoimijan ja yhteisautoiluyrityksen 
välinen yhteistyö ja paikallishallinnon poliittinen 
tuki ovat olleet avaintekijöitä yhteisautoilun me-
nestykselle Brysselissä.
Yhteistyön tuloksena yhteiskäyttöautojen nouto  
ja palautuspisteiden verkosto mukailee tarkas-
ti joukkoliikenteen reittiverkostoa, ja pisteet on 
merkitty näkyvästi joukkoliikenteen reittikart-
toihin. STIB ja cambio ovat yhdessä kehittä-
neet viestintäsuunnitelman molempien toimijoi-
den lisäpalveluja varten. Toimijoilla on yhteinen 
markkinointikomitea, jonka avulla cambio hyötyy 
STIB:n mainostus  ja markkinointikokemuksesta 
sekä ammattitaidosta. Lisäksi cambion yhteisau-
toilutuote on täysin integroitu STIB:n tuotevies-
tintään. Yhteistoiminta on kehittynyt saumatto-
maksi ja jokapäiväiseksi tiimityöksi, joka näkyy 
yhteisautoilun suosion hienona kasvuna Belgian 
pääkaupungissa.
Vaikka olemmekin tässä keskittyneet pelkäs-
tään Belgian pääkaupunkiseutuun, kehitystä on 
tapahtunut myös muilla alueilla. Joukkoliikenteen 
toimijat ja yhteisautoiluyritykset tekevät tiivistä 
yhteistyötä myös muualla Belgiassa: Flandersin 
liikennelaitos De Lijn tekee yhteistyötä cambio 
Vlaanderenin kanssa ja Walloniassa sijaitseva 
joukkoliikennepalvelujen tarjoaja TEC on puo-
lestaan yhteistyössä cambio Wallonien kanssa. 
Molemmilla alueilla yhteistyöhön kuuluu yhteisiä 
hintarakenteita ja tiedotuskanavia. Lisäksi jouk-
koliikennetoimijat ovat osakkaina alueellisissa 
yhteisautoiluyrityksissä. 

Kuva 3: Huomiota herät-
täviä yhteisautoilumainoksia 
milanolaisessa raitiovaunussa 
(Lähde: Guidami CarSharing).
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IEE:n vastuuvapauslauseke:

Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän tietokortin sisällöstä. Sisältö ei välttä-
mättä heijastele Euroopan yhteisöjen mielipidettä. Euroopan komissio ei ole 
vastuussa sisällön mahdollisesta tulevasta käytöstä.
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