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Paikallishallinnon tuki autojen yhteiskäytölle

Autojen yhteiskäyttö osana liikkumisen 
ohjausta Münsterin kaupungissa Saksas-
sa

Vuodesta �999 lähtien Münsterin kaupungilla on 
ollut ohjelma omien työntekijöiden liikkumisen 
ohjaamiseksi eli työmatkojen kustannustehok-
kuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämisek-
si. Vuodesta 2002 lähtien kaupunki on tehnyt 
yhteistyötä yhteisautoiluyritys Stadtteilauto Car-
Sharing Münster GmbH:n kanssa. Tuolloin erään 
virastotalon pihalle perustettiin �� yhteiskäyt-
töauton nouto- ja palautuspiste. Sen läheisyy-
dessä sijaitsee suurin osa kaupungin teknisistä 
toimistoista. Yhteiskäyttöautot ovat yksinomaan 
kaupungin työntekijöiden käytössä arkipäivi-
sin klo 8–�6, ja sen jälkeen kaikkien kyseisen 
yrityksen asiakkaiden vapaasti käytettävissä. 
Vuodesta 2004 lähtien samanlainen järjestely 
on ollut käytössä myös toisessa virastotalos-
sa. Samanaikaisesti supistettiin henkilökunnan 
oikeutta pysäköidä kaupungin kiinteistöille ja 
rajoitettiin mahdollisuutta käyttää omaa autoa 
työtehtävissä. 
Toimenpiteiden ansiosta Münster on säästänyt 

liikennekuluissa noin 370 000 euroa vuodessa, 
koska kaupungin oman autokaluston kustan-
nukset ovat alentuneet huomattavasti ja työn-
tekijöille joudutaan maksamaan huomattavasti 
vähemmän kilometrikorvauksia. Pysäköinninhal-

Kuva �: Yhteensä �� autoa on virka-aikaan varattuna kaupungin työnte-
kijöiden käyttöön yhteiskäyttöautojen nouto  ja palautuspisteessä virasto-
talo 3:n lähellä Münsterissä (Lähde: Stadtteilauto CarSharing Münster 
GmbH)

Kaupunginhallinto ja paikalliset ryhmät ovat tärkeitä liittolaisia autojen yhteiskäytön kehittämi-
sessä. Yhteistyö kannattaa aloittaa jo aikaisessa vaiheessa. Yhteistyö paikallisten viranomais-
ten kanssa voi ulottua useille alueille.
• Paikallishallinto on usein merkittävä työllistäjä kunnissa ja kaupungeissa. Työntekijät käyt-

tävät työasiamatkoilla usein kaupungin autoja, joiden koko kapasiteettia harvoin hyödynne-
tään täydellisesti. Yhteisautoiluyritykset voivat lähestyä kaupungin eri virastoja mahdollisina 
yritysasiakkaina ja kertoa yhteisautoilun tarjoamista säästöistä. Esimerkkinä tässä tietokor-
tissa esitellään Münsterin kaupunki Saksasta.

• Autojen yhteiskäyttöä voidaan hyödyntää julkisella sektorilla monin tavoin. Esimerkiksi 
useissa Italian kaupungeissa se onkin saanut paljon poliittista tukea. Bremenissä ollaan 
laatimassa kaupungin omaa autojen yhteiskäytön kehittämissuunnitelmaa.

• Paikalliset viranomaiset ovat avainasemassa, kun pyritään järjestämään yhteiskäyttöisille 
autoille varattuja pysäköintipaikkoja ja asemia sopivista paikoista. Tätä aihetta käsitellään 
tarkemmin tietokortissa 6.

• Paikallisten viranomaisten ja kunnanvaltuustojen tuki lisää yhteisautoilun näkyvyyttä ja 
avaa ovia myös muille yhteistyökumppaneille.

Paikalliset viranomaiset kiinnostuvat yleensä ensimmäisenä autojen yhteiskäytön tuomista 
kustannussäästöistä sekä pysäköintipaikkojen kysynnän helpottumisesta virastojen läheisyy-
dessä. Lopulta poliittisen tuen perusteena on kuitenkin koko kaupungin ja sen asukkaiden 
etu.
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linnasta syntyvät voitot kertyvät osittain työnte-
kijöiden kustannuksella, ja autojen yhteiskäytön 
kustannukset käsitellään ylimääräisinä menoina. 
Toimenpiteet ovat vähentäneet merkittävästi 
työhön liittyviä automatkoja: jopa 750 000 km 
vuodessa. Tämä tarkoittaa �35 tonnia vähem-
män hiilidioksidipäästöjä vuodessa.
Paikallisen yhteisautoiluyrityksen hyödyntämi-
nen kaupungin omien työntekijöiden liikkumisen 
ohjauksessa on hyvä esimerkki toimenpiteestä, 
joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Yhteistyön 
kautta kaupunki saavutti merkittäviä säästöjä 
ja yhteisautoiluyritys ja sen yksityiset asiak-
kaat saivat lisää autoja käyttöönsä iltaisin ja 
viikonloppuisin. Tämä puolestaan johti siihen, 
että kiinnostus yhteisautoilua kohtaan kasvoi 
kaupunkilaisten keskuudessa.

Paikallishallinnon tuki Italiassa

Italiassa monet kunnat ja alueet ovat olleet 
mukana perustamassa paikallisia yhteisautoi-
luyrityksiä. Asiaa on vienyt eteenpäin autojen 
yhteiskäytön kehittämisen kansallinen koordi-
naatiopiste Iniziativa Car Sharing (ICS) ja sen 
Italian ympäristöministeriöltä saama tuki. Useat 
kaupungit ovat suoraan mukana alueellisissa 
yhteisautoiluyrityksissä tai -järjestöissä.
Poliittinen tuki näkyy yhteisautoilua suosivissa 
toimissa useissa Italian kaupungeissa:
• Yhteiskäyttöautoilla on vapaa pääsy kaupun-

kien keskusta-alueiden vähäpäästöisille alu-
eille, jotka on perustettu huonon ilmanlaadun 
parantamiseksi. Tavalliset ajoneuvot joutuvat 
noudattamaan alueella tiettyjä aikarajoituk-
sia.

• Yhteiskäyttöautot voivat käyttää bussikais-
toja, jolloin ne pääsevät nopeammin ruuhka-
alueiden läpi.

• Yhteiskäyttöautojen pysäköinti on ilmaista 
keskustan ”sinisillä alueilla”.

Esimerkkejä liikennepoliittisesta tuesta löytyy 
Torinosta, Venetsiasta, Bolognasta, Riminiltä ja 
Modenasta.
Lisäksi useissa Italian kaupungeissa virastot 
käyttävät yhteisautoilua työntekijöiden virka-
matkoihin.

Paikalliset tai seudulliset suunnitelmat, 
ohjelmat ja strategiat – esimerkkinä Bre-
men, Saksa

Koska yhteisautoilu sekä helpottaa liikenteen 
ympäristökuormitusta että vähentää ruuhkia, se 
voidaan integroida useisiin paikallisiin ohjelmiin 
ja strategioihin, kuten esimerkiksi ympäristöön 
tai ilmanlaatuun liittyviin ohjelmiin, kaupungin 
kehittämisstrategioihin tai osaksi liikennejärjes-
telmäsuunnitelmaa. Kaupunki voi myös luoda 
erityisen yhteisautoilun kehittämissuunnitelman 
tai toimenpideohjelman. Bremenin kaupunki on 
juuri kehittämässä tällaista suunnitelmaa, johon 
kuuluu mm. seuraavat osatekijät:
• Pysäköintipolitiikan pitää tukea yhteisautoilun 

nouto- ja palautuspisteiden suunnittelua, ja 
uusiksi pisteiksi soveltuvat sijainnit pitäisi 
määritellä jo ennakkoon.

• Odotettu liittovaltion laki antaa kaupungeil-
le vallan päättää yhteiskäyttöisten autojen 
pysäköintipaikoista. Bremenin kaupungilla on 
ollut aktiivinen rooli lainsäädäntöprosessin 
käynnistämisessä ja nopeuttamisessa.

• Joukkoliikenteen ja yhteisautoilun välistä 
yhteistyötä on kehitettävä.

• Kohdennetulla markkinoinnilla ja tiedotus-
kampanjoilla lisätään tietämystä ja tavoitel-
laan mm. seuraavia kohderyhmiä: työnteki-
jät, koululaiset, päiväkotilapset.

Kuva 2: Bremenin kolmannen Mobil.punktin (liikennepisteen) avajaiset 
(vasemmalta oikealle) Peter Noltenius, Breparkin johtaja (pysäköintivi-
ranomainen), Kerstin Homrighausen, cambio Bremenin johtaja, tohtori 
Reinhard Loske, Bremenin ympäristö- , rakennus- , liikenne- ja Eurooppa-
asioiden senaattori Waltraut Osterloh, Bremenin joukkoliikenteen johtaja 
ja Rainer Counen, Bremen Straßenbahn AG:n (raitiovaunuyritys) mark-
kinointipäällikkö. Liikennepisteissä kohtaavat eri kulkutavat ja yhteiskäyt-
töautojen nouto- ja palautuspiste julkisessa katutilassa (Lähde: Bremen 
Senate Office for Environment, Construction, Transport, and European 
Affairs)
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• Entistä useampien kaupungin virastojen tulisi 
liittyä autojen yhteiskäyttäjiksi ja käyttää 
yhteisautoilua työasiamatkoihin. Yhteistyös-
sä kauppakamarin kanssa voidaan tiedottaa 
muille yrityksille yhteisautoilun tarjoamista 
mahdollisuuksista autokaluston hallinnan 
optimoinnissa.

Pienet yhteisautoiluyritykset tiiviissä yh-
teistyössä kaupungin kanssa – esimerkki-
nä Esslingen, Saksa

VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V. on pieni 
yksityinen yhteisautoiluyritys lähellä Stutt-
gartia. Yrityksen 200 jäsenen käytössä on �6 
ajoneuvoa. Yritys on vaihtoehtoista ja kestävää 
liikkumista edistävän Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) -yhdistyksen paikallisosasto. Liikennepo-
liittisen aktiivisuutensa takia tällä tavanomaises-
ta poikkeavalla yhteisautoiluyrityksellä on vah-
vat suhteet Esslingenin paikallisiin verkostoihin.
Vuodesta �999 lähtien VCD-Gemeinschaftsau-
to Esslingen e.V. on tehnyt tiivistä yhteistyötä 
Esslingenin paikallishallinnon kanssa. Kaupunki 
käyttää yhteiskäyttöautoja henkilökunnan virka-
matkoilla ja yhteisautoiluyritys vuokraa pysä-
köintitilaa kaupungin omistamilta kiinteistöiltä. 
Yrityksen toiminta-alue kattaa myös toisen pie-
nen kaupungin, jossa yhteistyö menee vieläkin 
pidemmälle. Vuonna 2008 Ostfildernin kaupunki 
tarjosi kaupungin omistaman auton yhteisau-
toilukäyttöön. Kaupungin lähettipalvelu käyttää 
autoa puoli päivää, ja virka-ajan ulkopuolella 

sitä käytetään yhteisautoiluyrityksen kolmen 
muun auton rinnalla. Molempien kaupunkien 
aktiivisen tuen ansiosta yhteisautoiluyritys on 
saanut yhteisön keskuudessa hyvän maineen, 
joka näkyy selvästi myös vuoden 2008 positiivi-
sista kasvuluvuista.
Yhteisautoiluyritys tekee tiivistä yhteistyötä 
myös muiden toimijoiden kanssa. Esslingenin 
pienyrittäjien yhdistys City Initiative on myös 
yrityksen jäsen. Enimmäkseen kävelykaduista 
koostuvassa kaupungin keskustassa sijaitsevat 
yritykset käyttävät yhteisautoiluyrityksen autoja 
henkilökunnan työasiamatkoihin. Yhteistyössä 
kaupungin nuorisoliiton kanssa autokalustoon 
hankittiin myös minibussi. Nuorisoliiton jäsenillä 
on etuoikeus käyttää bussia ryhmämatkoillaan, 
mutta muulloin se on saatavilla myös muiden 
jäsenten käyttöön.

Kuva 3: Ostfildernin kaupungin omistama auto toimii lähetin 
työpäivän päätyttyä yhteiskäyttöautona (Lähde: VCD-Gemeinschaft-
sauto Esslingen e.V.)

Kuva 4: Avaimen symbolinen luovuttaminen Esslingenin City Initia-
tiven johtajalle yhteisautoiluun osallistumisen johdosta (Lähde: VCD-
Gemeinschaftsauto Esslingen 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.
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City of Münster, Urban Planning Office (toim.) (2005): Betriebliches Mobilitätsmanagement der Stadt-
verwaltung Münster. Projektauswertung und Handlungsempfehlungen. Reihe Beiträge zur Stadtfor-
schung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, numero �/2005. Münster (saksaksi)
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 Cambio Mobilitäts- 
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