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Autojen yhteiskäyttö yrityksissä

Yrityksen koko autokantaa ei tarvitse korvata 
yhteisautoilulla, vaan yhteiskäyttöisiä autoja 
voidaan käyttää täydentävänä lisänä jousta-
vasti tarpeen mukaan. Myös yritysasiakkaiden 
kohdalla joukkoliikenteen käyttö ainakin osalla 
tai osana matkoista tulee houkuttelevammaksi 
autojen yhteiskäyttömahdollisuuden myötä. 
Yrityksen omien autojen osittainen korvaaminen 
yhteiskäyttöautoilla säästää yrityksen pysäköin-
titiloja ja mahdollistaa niiden käytön esimerkiksi 
vierailijapysäköintialueina.
Saksassa noin 23 prosenttia yhteisautoilupalve-
luiden käyttäjistä on yritysasiakkaita.
Yritysasiakkaista on hyötyä myös yhteisautoilu-
palvelun tarjoajalle, sillä erilaisten asiakkaiden 
tarpeet ajoittuvat yleensä eri aikoihin: yritys-
asiakkaat tarvitsevat autoja yleensä eniten 
työpäivien aikana ja yksityisasiakkaat iltaisin ja 
viikonloppuisin, jolloin ruuhkahuiput eivät osu 
päällekkäin, vaan täydentävät toisiaan. Ajoneu-
vojen käyttö voidaan optimoida parhaiten yhdis-
tämällä sekä yritys- että yksityisasiakkaiden 
tarpeet. Tämä tarkoittaa, että liikkumismahdolli-
suudet paranevat samalla, kun autoja ja pysä-
köintitilaa tarvitaan vähemmän.

Mobility Switzerlandin palvelu yritysasi-
akkaille

Mobility Switzerland tarjoaa yritysasiakkaille 
neljää eritasoista pakettia asiakkaan liikkumis-
tarpeiden mukaan:

• Mobility Basis on perusyhteisautoilupaketti, 
jossa on omat hinnat yritysasiakkaille.

• Mobility Plus perustuu peruspakettiin, mutta 
lisäpalveluna yritysasiakkaat voivat pitää yh-
den tai useamman auton varattuna vähintään 
32 tunnin ajan viikossa. Etukäteen sovittui-
na aikoina autot ovat vain yritysasiakkaan 
henkilökunnan käytössä. Joissain tilanteissa 
yritysasiakkaan lähelle voidaan perustaa 
uusia yhteiskäyttöautojen nouto  ja palautus-
pisteitä. Hinnat ovat Mobility Basis – tasoa 
edullisemmat.

• Mobility Master -paketti sijoittaa autot yrityk-
sen toimipisteen välittömään läheisyyteen. 
Palvelu edellyttää vähintään vuoden sopi-
musta sovitulla käyttöasteella. 

• Monipuolisin yritysasiakkaille suunnattu pal-
velu on Mobility Exclusive. Mobility Masterin 
palveluiden lisäksi Exclusive-tason asiakas voi 
tilata kolme automallia Mobility-valikoiman 
standardivärien ulkopuolelta ja saada yrityk-
sen logon näihin autoihin. Mikäli lisäautoja 
tarvitaan, varauksiin pätevät Mobility Plus 
-tason hinnat.

Mobility Exclusive -autoja saavat käyttää vain 
Mobility Exclusive -asiakkaat, kun taas muiden 
tasojen autot ovat myös muiden yhteisautoilu-
asiakkaiden käytössä silloin, kun ne eivät ole 
varattuna (yleisimmin iltaisin ja viikonloppuisin).
Mobilityn henkilökunta hoitaa ja huoltaa autot, 
ja varaukset tehdään Mobilityn varausjärjestel-
män kautta. Kaikki matkat mitataan kilometrin 

Autojen yhteiskäyttö ratkaisee kustannustehokkaasti niin yksityiskäyttäjien kuin yritystenkin 
satunnaisen autontarpeen. Autojen yhteiskäyttö täyttää yritysten, julkisten tahojen, järjestö-
jen ja yhdistysten tarpeet useilla tavoilla:
• Yhteiskäyttöautot voivat korvata yhden tai useamman vähälle käytölle jääneen yrityksen 

omistaman auton. Yhteisautoilu on edullisempaa kuin omien autojen ylläpito, eikä henkilö-
työaikaa tarvitse silloin käyttää autojen ylläpitoon.

• Yhteiskäyttöautot helpottavat tilapäisiä lisäautotarpeita, vaikka yritys käyttäisikin pääasias-
sa omia autoja tai tukeutuisi työntekijöiden autoihin.

• Yhteiskäyttöautoja voidaan käyttää erikoistarpeisiin. Esimerkiksi tavaroiden kuljetukseen 
voidaan käyttää yhteiskäyttöisiä pakettiautoja, vaikka päivittäiset asiat hoidetaan yrityksen 
tai työntekijöiden omilla henkilöautoilla.

• Toisinaan yritysten on vaikea löytää pysäköintitilaa omille tai työntekijöiden työasioissa käyt-
tämille autoille. Yhteiskäyttöautoja on tarjolla varatuilla pysäköintialueilla yritysasiakkaan 
lähellä.



2 Kesäkuu 2009  www.momo-cs.eu

Tietokortti autojen yhteiskäytöstä 4/10Autojen yhteiskäyttö  
yrityksissä

tarkkuudella, mikä varmistaa palvelun läpi-
näkyvyyden. Kulut laskutetaan kuukausittain 
yksittäisiltä osastoilta tai projekteilta asiakkaan 
määritysten mukaan.
Sveitsin Mobility Cooperative -osuuskunnan yh-
teisautoilupalveluita käytti vuoden 2008 lopussa 
2 �00 yritystä, joiden käytössä oli yli 9 000 
avainkorttia.

Saksan rautateiden yhteisautoilukonsepti 
yrityksille

Saksan rautatieyhtiön tytäryhtiöllä DB Rent 
GmbH:lla on useita rooleja: yhteisautoilujärjes-
telmien tarjoajana se on koonnut useita sak-
salaisia yhteisautoilupalveluita tarjoavia tahoja 
yhteen DB Carsharing -hinnastoon ja standar-

disoinut niiden käyttämän tekniikan. Lisäksi DB 
Rent GmbH tarjoaa yhteiskäyttöautoja useissa 
Saksan kaupungeissa ja kaikilla Saksan suurim-
milla rautatieasemilla. DB Rent GmbH on myös 
yksi Saksan suurimmista autokalustopalveluiden 
tarjoajista ja hallinnoi mm. kaikkia Saksan rau-
tateiden ja sen tytäryhtiöiden autoja.
Nämä kaksi liiketoiminta-aluetta voidaan yhdis-
tää mainiosti. Tätä kuvaa hyvin esimerkki Deut-
zin alueelta Kölnistä. Alueella oli ennen kaksi-
kymmentä Saksan rautateiden tytäryhtiöiden 
DB Services GmbH:n ja DB Project Construction 
GmbH:n yrityskäyttöön tarkoitettua autoa. DB 
Rent GmbH:n hallinnoimana alueelle sijoitettiin 
yhteiskäyttötekniikalla varustettuja uusia au-

toja, joita molemmat yhtiöt nykyään käyttävät 
työpäivien aikana. Koska autojen käyttö on te-
hostunut, autoja tarvitaan enää puolet entisestä 
määrästä. Sisäiseen käyttöön varattujen aikojen 
ulkopuolella autot ovat myös muiden yhteisau-
toiluasiakkaiden käytettävissä.
Saksan rautateiden DB Carsharing -palvelut 
on tarkoitettu erityisesti liikematkustajille, 
jotka matkustavat junalla Saksan sisällä useita 
kertoja kuukaudessa. Matkan pisin osuus hoituu 
junalla, ja yhteiskäyttöauto kuljettaa matkaajan 
rautatieasemalta lopulliseen kohteeseensa.
Valtakunnallisena yhteisautoilupalveluiden 
tarjoajana DB Rent GmbH:lla on etulyöntiasema 
pienempiin alueellisiin palveluntarjoajiin näh-
den, sillä se voi hoitaa myös suurten yritysten 
tarpeet ympäri maata tavalla, johon pienemmät 
palveluntarjoajat eivät pysty. Yritys voi tarjota 
omia tai kumppaneidensa autoja ympäri maan 
suurten yritysten lähellä, jolloin yritysasia-
kas voi hoitaa yhteisautoilutarpeensa yhden, 
tasaista palvelun laatua tuottavan palveluntar-
joajan kanssa sijainnistaan riippumatta. Useat 
suuryritykset arvostavat myös tasa-arvoisia 
yhteistyökumppaneita. Harvat hajautettujen 
yhteisautoilupalveluiden tarjoajat voivat tarjota 
tällaista laatua. Niinpä valtakunnallisesti toimi-
villa autonvuokrausyrityksillä on etulyöntiasema 
paikallisiin yhteisautoiluyrityksiin verrattuna, 
ja paikallisten yhteisautoiluyritysten on vaikea 
saada suuryrityksiä asiakkaikseen.

Kuva �: Yhteisautoilua yrityksille Sveitsissä (Lähde: PHOTOPRESS/
Mobility CarSharing Switzerland)

Kuva 2: DB Rentin Köln-Deutzin rautatieaseman yhteisautoiluaseman 
autot ovat sekä Saksan rautateiden henkilökunnan että yksityisten yhtei-
sautoiluasiakkaiden käytettävissä (Lähde: DB Rent GmbH)
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Esimerkki: enervision GmbH yhteisautoi-
lun yritysasiakkaana (Aachen, Saksa)

Enervision GmbH on Saksan Aachenissa 
sijaitseva pieni yritys, joka kehittää mm. 
energiatehokkuusstrategioita ja suunnittelee 
innovatiivisia energiatekniikoita rakennuksiin. 
Työmatkoihin yritys käyttää usein yhteisau-
toilupalveluita, ja johtajan henkilökohtaista 
autoa tarvitaan yrityksen asioihin vain harvoin. 
Yrityksen kymmenen työntekijän aiheuttamat 
yhteisautoilukustannukset vaihtelevat kuukau-
sittain useista sadoista yli tuhanteen euroon, 
mikä kuitenkin on vähemmän, tai ei ainakaan 
enempää, kuin työntekijöiden omista autoista 
vastaavassa työkäytössä maksetut kilometrikor-
vaukset. Palautteen perusteella yritys arvostaa 
yhteisautoilun joustavuutta eikä ole kertaakaan 
joutunut tilanteeseen, jossa lähistöllä ei olisi 
tarvittaessa ollut käytettävissä olevaa autoa. 
Useat työntekijät käyttävät yhteisautopalveluita 
myös vapaa-ajallaan.

Esimerkki: Avancar Barcelona

Espanjalainen yhteisautoilupalveluiden tarjoaja 
Avancar toimii Barcelonassa ja sen kolmessa 
naapurikaupungissa. Noin viidesosa asiakkais-
ta on yrityksiä. Yksityis- ja yritysasiakkaiden 
käyttäjämäärät ovat tasapainossa, koska yritys-
asiakkaat tarvitsevat usein autoja useammalle 
käyttäjälle samanaikaisesti.
Avancarin erityisesti yritysasiakkaille suuntaama 
mainoslehtinen Barcelonassa on toiminut hyvin 
ja tuonut yritykselle uusia asiakkaita. Uusien 

yritysasiakkaidensa avulla yritys on saanut tasa-
painotettua autojen käytön arkipäivien ja ilta- ja 
viikonloppukäytön välille.

Referenssit ovat tärkeitä

Yhteisautoilun lisääntyminen yrityskäytössä 
vaatii hyvien esimerkkien esiin tuomista, koska 
autojen yhteiskäyttö ei ole vielä laajasti tunnet-
tua, mutta sen sijaan työsuhdeautoilu ja työ-
asioiden hoitaminen omalla autolla ovat hyvin 
juurtuneet työkulttuuriin. Esimerkkien myötä 
mahdolliset uudet yritysasiakkaat hahmotta-
vat paremmin, mistä autojen yhteiskäytössä 
on kyse, ja mitä hyötyä siitä käytännössä on 
yritykselle.

Kuva 3: enervisionin henkilökunta on täysin tyytyväinen yhteisautoi-
lupalveluihin yrityksille (Lähde: cambio Aachen)

Kuva �: Ote yritysasiakkaille suunnatusta Avancarin esitteestä Barce-
lonassa (Lähde: Catalunya Carsharing SA)
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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

Lisätietoja:

Mobility Cooperative: http://www.mobility.ch (englanniksi, saksaksi ja ranskaksi)

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.:  +�9 (0) �2� 36� �7� 85,  
Fax: +�9 (0) �2� �96 �7� 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


