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Naapurienvälinen yhteisautoilu  
ammattimaisen yhteisautoilun edeltäjänä

Mitä on naapurienvälinen autojen yhteis-
käyttö?

Yleensä kyseessä on yksi auto, jota käyttää 
rajoitettu, yleensä ystävistä, sukulaisista tai 
naapureista koostuva ryhmä. Auton omistaa 
yksi käyttäjistä, joka tarjoaa auton käyttömah-
dollisuutta muille. Vakuutus ja vahinkotapaukset 
hoidetaan usein käyttäjien keskinäisen sopi-
muksen mukaisesti. Käyttäjäryhmä ei tavoittele 
taloudellista voittoa, vaan käyttömaksut katta-
vat vain kustannukset ja auton arvonalennuk-
sen. Toisin kuin ammattimaisessa yhteisautoi-
lussa, naapuriryhmät eivät yleensä tavoittele 
jäsenmäärän kasvua, vaan muiden käyttäjien 
tunteminen henkilökohtaisesti on usein tunnus-
omaista tällaisille luottamukseen perustuville 
ryhmille.

Mitä hyötyä tällaisista naapuriryhmistä on 
ammattimaisen yhteisautoilun kannalta?

Yksi suurimmista yhteisautoilun kasvun esteis-
tä on oikean tiedon puuttumisen lisäksi auton 
pitäminen kulkuneuvon sijaan pikemminkin sta-
tussymbolina, josta ollaan valmiita maksamaan 
suuria summia. Auton valintaan vaikuttaa mo-
nesti sen välittämä kuva omistajan sosiaalisesta 
asemasta. Auton omistamista pidetään usein 
todisteena siitä, että omistaja on yhteiskunnan 
hyväksytty jäsen. Autoteollisuus tukee tätä ku-
vaa monilla tavoin eri kohderyhmille suunnatun 
mainonnan avulla.
Jos auton omistaja on valmis jakamaan autonsa 
taloutensa ulkopuolisten henkilöiden kanssa 
tai jos joku päättää, ettei tarvitse omaa autoa, 
koska voi käyttää jonkun tuttavansa autoa, 
voidaan jo puhua merkittävästä edistyksestä. 
Yhteisautoilun perusperiaate on, että autoa voi 

käyttää omistamatta sitä, mikä vaatii asenne-
muutosta autojen järkevän käytön suhteen. 
Auton jakaminen naapureiden kanssa voi olla 
ensimmäinen askel tähän suuntaan.

Autopia – yksityisen yhteisautoilun tuki-
järjestö Belgiassa

Autojen yhteiskäyttöä naapureiden kanssa 
harrastetaan useissa Euroopan maissa, mutta 
yksikään julkinen tai yksityinen toimija ei kerää 
eikä julkaise tietoja näistä lukuisista yhteisautoi-
luryhmistä.
Yksi Belgiassa toimiva järjestö on tässä suh-
teessa poikkeuksellinen: Autopia vzw on 
tarjonnut naapurustossa autojen yhteiskäyttöä 
harrastaville ryhmille käytännön tukea Belgian 

Kuva �: Yksityistä yhteisautoilua Gentissä Belgiassa 
(Lähde: Autopia)

Autojen yhteiskäyttö tai yhteisautoilu tarkoittaa yksinkertaisesti autojen järjestäytynyttä 
yhteistä käyttöä. momo Car-Sharing -hanke pyrkii lisäämään erityisesti juuri tällaista autojen 
yhteiskäyttöä. Tässä tietokortissa kuitenkin esitellään sellaista autojen yhteiskäyttöä, joka 
usein edeltää ammattimaista yhteisautoilua, eli naapurien ja ystävien välistä yksityistä auto-
jen yhteiskäyttöä.
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flaamilaisalueella vuodesta 2004 lähtien. Auto-
pia tarjoaa yksityisille yhteisautoilijoille muun 
muassa seuraavia palveluita:
• Julkaisee käytännön ohjeita sisältävää käsi-

kirjaa yksityisille yhteisautoilijoille.
• Välittää tietoja autojen omistajista ja auton 

etsijöistä.

• Tarjoaa kaikille yksityisille yhteisautoiluryh-
mille mahdollisuuden käyttää internetpoh-
jaista varauskalenteria Autopian kautta. 
Varausjärjestelmässä voidaan eritellä välttä-
mättömät ja kiireelliset matkat joustavam-
mista varauspyynnöistä. 

• Neuvottelee puitesopimuksia valmistajien ja 
palveluntarjoajien kanssa ja tarjoaa esimer-
kiksi kohtuullisen hintaisia autovakuutuksia 
yksityisille yhteisautoilijoille.

• Järjestää tapaamisia ja esityksiä, joissa 
jaetaan tietoa yhteisautoilusta ja tarjotaan 
tukea yhteisautoilijoille. Tietoa jaetaan myös 
monissa muissa tilaisuuksissa.

• Käynnistää yhteistyön paikallisten viran-
omaisten kanssa ja järjestää yhteisiä mainos-
kampanjoita, jotta mahdollisimman monet 
saisivat tietoa yhteisautoilusta. Autopia 
toimittaa tähän tarkoitukseen tarvittavat 
materiaalit.

Vuoden 2009 alussa Autopia vzw:llä oli 650 

rekisteröitynyttä jäsentä. Belgiassa toimivissa 
yksityisissä yhteisautoiluryhmissä on keskimää-
rin viidestä kahdeksaan taloutta yhtä autoa 
kohti. Yleensä taloudet sijaitsevat samalla 
asuinalueella. 
Yksittäinen jäsenyys maksaa 5 euroa vuodes-
sa. Käyttäjien jaettavana on ��0 yksityisautoa 
�2 kaupungissa ympäri Belgiaa. Tämä on noin 
kymmenesosa Belgian kaupallisen yhteisau-
toilupalveluiden tarjoajan Optimobilin (Cambio 
Belgium) jäsenmäärästä.
Gentissä on eräs poikkeuksellinen ilmiö. Kym-
menen vuotta sitten kuusi taloutta käytti 
yhdessä yhtä autoa yksityisesti. Vuonna 2009 
samassa ryhmässä on 300 jäsentä, joiden käy-
tössä on 20 autoa. Ryhmä ei tee voittoa, mutta 
jakaa kaikki kulut käyttäjien kesken.
Vaikka yksityinen ja kaupallinen yhteisautoilu 
toimivatkin osittain samoilla alueilla, ne eivät 
kilpaile toistensa kanssa. Useista Autopian pe-
rustajajäsenistä, kuten Taxistop Belgiumista ja 
Bond Beter Leefmilieu Foundationista, on ollut 
huomattavaa apu Belgian kaupallisten yhteisau-
toilupalveluiden kehityksessä.

Joissain kaupungeissa, kuten Antwerpenissa, 
Leuvenissa ja Mechelenissä, paikalliset viran-
omaiset ovat myöntäneet Autopia-ryhmien 
yksityisille yhteiskäyttöautoille omia pysäköinti-
paikkoja.

Kuva 2: Yksityisille 
yhteiskäyttöautoille 
varattuja pysäköin-
tipaikkoja Belgiassa 
(Lähde: Autopia)

Kuva 3: Yksityisille yhteiskäyttöautoille varatun pysäköintipaikan kyltti 
Leuvenissa (Lähde: Autopia) 
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Vuosi Jäseniä Yhteisautoilu-
ryhmien määrä

2004 3

2005 ��� 34

2006 26� 59

2007 320 70

2008 653 85

Taulukko �: Autopia vzw:n jäsenmäärän kehitys (Lähde: 
Autopia)

Tonndorf on Saksan pienin yhteisautoilu-
palveluita tarjoava kunta  

Thüringenissä sijaitseva Tonndorf on Saksan 
pienin yhteisautoilupalveluita tarjoava kunta. 
Neljää yhteiskäyttöautoa käyttää tällä hetkellä 
38 jäsentä, ja viidettä autoa ollaan parhaillaan 
hankkimassa. Vain 664 asukkaan (30.6.2008) 
Tonndorfilla on hallussaan kaksi Saksan en-
nätystä yhteisautoilussa: se on Saksan pienin 
kunta, jossa on toimiva yhteisautoilujärjestö, 
ja kylässä on Saksan, jollei koko maailman, 
korkein yhteisautoilutiheys: 5,7 prosenttia asuk-
kaista on yhteisautoilijoita.
Tämä uskomaton ennätys juontaa juurensa 
yksityisestä ystävien välisestä yhteisautoilusta, 
josta kehittyi luontevasti järjestäytynyt yh-
teisautoilupalvelu. Palvelun nykyiset käyttäjät 
kuuluvat projektiryhmään, joka järjestäytyi ja 
muodosti Gemeinschaft auf Schloss Tonndorf  
järjestön. Muiden toimintojen ohella järjestö 

Kuva 4: Tonndorfin Schlosskarschering e.V.:n autokalustoa (Lähde: 
Schlosskarschering e.V.)

tukee myös autojen yhteiskäyttöä. 
Vuoden 2008 kesällä yhteisautoilijat päättivät 
perustaa erillisen järjestön ja tarjota yhteisau-
toilua kaikille kiinnostuneille myös Schloss-jär-
jestön ulkopuolella. Nyt järjestön yhteisautoilu-
toimintaa hoidetaan Schlosskarschering e. V.:n 
kautta, joka on kasvava yhteisautoilujärjestö. 
Järjestön jäseniksi hyväksytään nykyisin myös 
naapurikylän asukkaita. Bundesverband Car-
Sharing e. V.:n jäsenyyden avulla Tonndorfilai-
set voivat käyttää myös muiden saksalaisten 
yhteisautoilujärjestöjen tai -yritysten palveluita 
sekä varata ja käyttää näiden autoja, samalla 
kun tarjoavat omia autojaan muiden käyttöön.
Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten 
yksityinen yhteisautoilu voi kehittyä julkiseksi 
palveluksi.

Kuva 5: Maisema Tonndorfin linnan luona (Lähde: Genossenschaft auf 
Schloss Tonndorf e.G.)
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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:

http://www.autodelen.net (flaamiksi)
http://www.schloss-tonndorf.de/carsharing.htm (saksaksi)

Kuva 6: 
Autopian 
mainos 
(Lähde: 
Autopia)

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) 421 361 174 85,  
Fax: +49 (0) 421 496 174 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

orange = Folie oracal 751: pastellorange (35)  —  HKS 6 N  —  4c: 49 magenta, 91 yellow
blau = Folie oracal 551: verkehrsblau (57)  —  HKS 42 N  —  4c: 100 cyan, 60 magenta

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


