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Liikkumisen palvelupaketit – integroitua ja kestävää 
kaupunkiliikkumista pakettitarjouksena

HANNOVERmobil, Hannoverin joukkolii-
kennetoimijoiden tarjoama palvelupaketti

HANNOVERmobil-pakettiratkaisu on ollut 
saatavilla vuodesta 2004 lähtien, ensin pilotti-
projektina vuoteen 2007 saakka ja siitä eteen-
päin säännöllisenä palveluna. Paketti yhdistää 
Hannoverin seudun joukkoliikenteen (GVH:n) 
vuosikorttiin yhteisautoilupalvelujen käyttö-
oikeuden sekä alennuksia taksiyhtiöltä, auto-
vuokraamosta ja keskustan polkupyöräparkista. 
Pakettiin kuuluu myös BahnCard 25  kortti, joka 
oikeuttaa 25 prosentin alennukseen junamat-
koista.

Edut asiakkaille

Integroidun pakettiratkaisun keskeinen osa on 
Hannoverin seudun alueella toimiva joukkolii-
kenteen vuosikortti, jota on saatavilla aikuisille, 
yritysasiakkaille, yli 60-vuotiaille ja opiskelijoille. 
Kuukausittaisella 6,95 euron lisämaksulla kortin 
voi laajentaa täyden palvelun liikkumisen palve-
lupaketiksi.
Keväästä 2009 lähtien HANNOVERmobil-kortin 
haltijat ovat saaneet käyttöönsä ��2 yhteis-
käyttöautoa 68:ssa nouto  ja palautuspisteessä 
seitsemän kaupungin alueella. Heiltä ei peritä 

79 euron liittymismaksua eikä 5 euron kuukau-
simaksua ja heidät vapautetaan muilta yhtei-
sautoiluasiakkailta perittävästä panttimaksusta.
Lisäksi he saavat 20 % alennusta Hannoverin 
suurimmalta taksiyhtiöltä. Mikäli asiakas haluaa 
vuokrata pienen pakettiauton, kulkea autolla 

Monet yhteisautoiluyritykset ovat tuoneet markkinoille tuotteita yhteistyössä paikallisten jouk-
koliikennetoimijoiden kanssa. Näitä tuotteita esitellään tarkemmin tietokortissa � ”Yhteistyö 
joukkoliikenteen kanssa”.
Kestävään kaupunkiliikkumiseen tähtääviä kaupunki- tai aluekohtaisia pakettitarjouksia voi-
daan yhteistyön lisääntyessä yhdistää samalle matkakortille ja myös markkinoida yhteisesti. 
Vaikka autoja ei aina käytetäkään tehokkaasti, ne täyttävät kuitenkin monenlaisia liikkumistar-
peita, kun taas joukkoliikenne, pyöräily tai kävely sopivat vain tietyntyyppisiin liikkumistarpei-
siin. Kestävien kulkutapojen vahvuudet on kuitenkin mahdollista optimoida yhdistämällä usei-
ta erilaisia liikkumistapoja. Liikkumisen palvelupaketit (mobility packages) ovat eri kulkutapoja 
yhdistävän yhteistyön konkreettinen tulos. Ne tekevät liikkumisen suunnittelusta vaivatonta 
ja keräävät kaikki käyttäjien tarpeet samalle matkakortille. Tervetulleena sivuvaikutuksena on 
ollut, että paketit ovat vahvistaneet paikallisten liikkumispalvelujen tarjoajien ja sidosryhmien 
välistä yhteistyötä.
Toistaiseksi Saksassa on tarjolla kahta erilaista pakettiratkaisua, yksi Hannoverissa ja toinen 
Freiburgissa. Paketin perustana on yleensä paikallisen joukkoliikennetoimijan ja paikallisen yh-
teisautoiluyrityksen välinen yhteistyö, jossa yhteisautoilu täydentää joukkoliikenteen palveluja. 
Mukaan voidaan liittää myös muita soveltuvia palveluntarjoajia.

Kuva �: HANNOVERmobil-kortin esittely. Mukana Saksan liikenneministeri, 
Manfred Stolpe, Wolfgang Meyer, Kansainvälisen joukkoliikenteen liiton 
(UITP) puheenjohtaja ja Hannoverin liikennöitsijöiden edustajia (Lähde: 
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)
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yhdensuuntaisen matkan (Saksan sisällä) tai 
lähteä pitkälle lomamatkalle, hän saa autovuok-
raamosta erikoisalennusta. Lisäksi matkatava-
roiden säilytys on ilmaista asiakaspalvelutiloissa 
Hannoverin keskustassa. Paketti sisältää ilmai-
sen BahnCard 25  kortin, jolla saa 25 prosenttia 
alennusta junamatkoista (kortin arvo 55 €). 
Kortin arvo otetaan huomioon, mikäli asiakas 
haluaa päivittää korttinsa BahnCard 50  tai �00 
kortiksi.
Asiakas ei tarvitse käteistä maksaessaan yh-
distelmäkortilla vaan kaikki maksut yhdistetään 
kuukausittaiselle "liikennelaskulle".

Tulokset viiden toimintavuoden jälkeen

Kolmevuotisen pilottivaiheen ja sitä seuranneen 
kahden vuoden säännöllisen toiminnan tulokset 
ovat olleet seuraavanlaisia:
• Noin � 000 asiakasta on hyödyntänyt HAN-

NOVERmobil-pakettiratkaisua. Määrä on 
kuitenkin jäänyt palveluntarjoajan ennakko-
arvioiden alapuolelle.

• Joukkoliikenteen asiakasmäärän kasvu: yli 
kolmasosa yhdistelmäpaketin asiakkaista on 
hankkinut HANNOVERmobil-kortin yhteydes-
sä uuden joukkoliikenteen vuosikortin.

• Joukkoliikenteen asiakasuskollisuus: tuhan-
nesta yhdistelmäpaketin käyttäjästä noin 
kolmasosa on luopunut autostaan tai luopu-
nut suunnitteilla olleesta autohankinnasta.

• Paikallisen joukkoliikennetoimijan imago on 
yhdistelmäpaketin myötä parantunut.

• Yhteisautoiluyrityksen asiakasmäärän kasvu: 
yli 80 prosenttia yhdistelmäpaketin asiakkais-
ta ei ollut aikaisemmin käyttänyt yhteisautoi-
lupalveluita.

• Junaliikenteen asiakasmäärän kasvu: noin 75 
prosentilla yhdistelmäpaketin asiakkaista ei 
ollut aikaisemmin käytössään BahnCard-alen-
nuskorttia.

Yhdistelmäpaketin käyttäjien taksikustannukset 
ovat keskimäärin 2–3 euroa asiakasta kohden 
kuukaudessa. Summa vaikuttaa pieneltä, mutta 
se ylittää silti reilusti koko väestön keskiarvon.

Taloudellinen hyöty joukkoliikennetoimi-
jalle

Hannoveriin liikennöitsijä Üstran johtaja André 
Neiß kertoo seuraavaa yhdistelmäpaketin hyö-
dyistä joukkoliikenteen toimijalle:
• Asiakasuskollisuuden vaikutus on arvoltaan 

60 € vuodessa asiakasta kohden. Summa 
muodostuu sellaisista vuosikortin haltijoista, 
jotka päättävät luopua aiemmin suunnitel-
lusta autohankinnasta ja sen sijaan uusia 
joukkoliikenteen vuosikorttinsa.

• Uusien asiakkaiden vaikutus on arvoltaan 
35 € vuodessa asiakasta kohden. Summa 
koostuu voitoista, joita liikennöitsijälle kertyy, 
kun käyttäjät siirtyvät kertalipuista kausikort-
teihin saadakseen käyttöönsä edut, joihin 
pakettiostos oikeuttaa.

Kuva 2: Kaikki kulkutavat yhdellä HANNOVERmobil-kortilla (Lähde: 
Großraum-Verkehr Hannover (GVH))

Kuva 3: Yhteiskäyttöisen auton avaaminen HANNOVERmobil-kortilla 
(Lähde: Martin Röhrleef)
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• Kortista myönnettävän alennuksen johdosta 
voitoista on vähennettävä 30 € asiakasta 
kohden.

• Hannoverin liikennelaitokselle jää siis 65 eu-
ron voittomarginaali kutakin yhdistelmäpake-
tin asiakasta kohden vuodessa (tällä hetkellä 
noin 65 000 euroa vuodessa).

Päätelmät yhdistelmäpaketin tärkeimmiltä tar-
joajilta: Vaikka asiakaskysyntä ei olekaan täysin 
vastannut odotuksia, sekä joukkoliikennetoimija 
että yhteisautoiluyritys Stadtmobil Hannover 
ovat tyytyväisiä pakettiin ja sen vaikutuksiin. 
Nimestä ”HANNOVERmobil” on tullut alueella 
synonyymi kestävälle kaupunkiliikenteelle.

RegioMobilCard – Freiburgin seudun yh-
distelmäpaketti  

Freiburgin yhdistelmäkortti on nimeltään Re-
gioMobilCard, ja sen keskeiset osat ovat yhteis-
autoilu ja Freiburgin seudun joukkoliikenteen 
siirrettävä vuosikortti. Yhteisautoilupalvelujen 
hinnoista saa kortilla 20 prosenttia alennusta. 
RegioMobilCardilla liittyminen autojen yh-
teiskäyttäjäksi maksaa 200 euroa (lisäksi 40 
euron rekisteröintimaksu), normaalin 350 euron 
sijaan. Lisäksi yhdistelmäpaketilla saa alennusta 
Freiburgilaiselta taksiyhtiöltä, Freiburgin rauta-
tieaseman pyöräparkista, polkupyörävuokrauk-
sesta, paikallisen autovuokraamon autoista ja 
leirintä-alueen vuokrista.
Vuodesta 2004 lähtien käytössä ollut Freibur-
gin yhdistelmäkortti on poikkeuksellinen siinä 
mielessä, ettei sitä ole pannut alulle Freiburgin 
seudun joukkoliikenneyhdistys tai mikään pai-
kallisista liikennöitsijöistä vaan kaupungin yh- 
teisautoiluyritys Car-Sharing Südbaden – Frei-
burg e.V. Yhteisautoiluyritys vastaa yhdistel-
mälipun myynnistä ja hankkeen taloudellisista 
riskeistä. Freiburgin joukkoliikennetoimija ja 
seudun joukkoliikenneyhdistys olivat mukana 
hankkeen esittelyvaiheessa osallistumalla yhdis-
telmäkortin mainontaan.
Keväällä 2009 Freiburgin RegioMobilCardilla oli 
noin 450 käyttäjää.
Myös eteläisen Lörrachin alueen yhteisautoi-
luyritys on ottanut käyttöön samantyyppisen 
yhdistelmälipun vaikkakin se sisältää vähemmän 
etuja kuin Freiburgin kortti.

Lisätietoja:

HANNOVERmobil-paketti: http://www.gvh.
de/hannovermobil.html 
Neiß, André: Die Integration von ÖPNV und 
CarSharing (Joukkoliikenteen ja yhteisautoilun 
integraatio) Bundesverband CarSharing e.V:n 
(bcs – Saksan yhteisautoilun kattojärjestö) ja 
Bremenin kaupungin esitys parlamentti-illassa 
5. toukokuuta 2008. Berliini 2008 (Saatavilla 
bcs:stä) (saksaksi)
RegioMobilCard Freiburg: https://www.car-sha-
ring-freiburg.org/regiomobilcard/goto/home 
(saksaksi)
Röhrleef, Martin; Zielstorff, Harald: Mobilpake-
te und Mobilitätsverbund von ÖV und IV aus 
praktischer und konzeptioneller Sicht. (Käytän-
nöllinen ja käsitteellinen näkökulma liikkumisen 
palvelupaketteihin sekä julkisen ja yksityisen 
liikenteen yhdistämiseen). Teoksessa: Bracher, 
Tilman et al. (toim.): Handbuch der kommu-
nalen Verkehrsplanung (Kuntien liikennesuunnit-
telun käsikirja). Heidelberg, painossa (saksaksi)

Kuva 4: Freiburgin RegioMobilCard (Lähde: Car-Sharing Südbaden - 
Freiburg e.V.)
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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.

Tukijana

momo-hankkeen koordinaattori

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28�95 Bremen, Germany
Tel.:  +49 (0) 42� 36� �74 85,  
Fax: +49 (0) 42� 496 �74 85
momo@umwelt.bremen.de  
www.momo-cs.eu

Belgia
 Bond Beter Leefmilieu 
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop 
www.taxistop.be

 International Association  
for Public Transport 
www.uitp.org

Tekijä
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-�0
30�59 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

Tšekin tasavalta
 Institute for Environmental Policy 
http://ekopolitika.cz

Suomi
 Motiva 
www.motiva.fi

Saksa
The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs 
http://bauumwelt.bremen.de
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts- 
service GmbH 
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V. 
www.carsharing.de

Kreikka
  Center for Renewable Energy Sources 
www.cres.gr

Irlanti

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing 
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italia

Italian Ministry of Environment,  
Land and Sea (IME) 
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA) 
www.enea.it

Espanja

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


