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Autojen yhteiskäyttö vähentää  
kaupunkien ja ympäristön kuormitusta

Yhteiskäyttöiset autot soveltuvat aina 
kulloisellekin matkalle

Yhteiskäyttöiset autot ovat malliltaan pienem-
piä ja uudempia kuin kotitalouksien tyypillisesti 
omistamat yksityisautot ja kuluttavat näin ollen 
vähemmän polttoainetta kilometriä kohden ja 
aiheuttavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Li-
säksi ne aiheuttavat vähemmän terveydelle hai-
tallisia päästöjä.
Suurin osa yhteisautoiluyritysten autokannasta 
koostuu supermineistä ja pienistä perheautois-
ta. Esimerkiksi Saksassa 70 % yhteisautoiluyri-
tysten autokannasta kuuluu näihin luokkiin. Täl-
lainen autokannan jakauma vastaa asiakkaiden 
tarpeita ja matkojen tarkoituksia. Käyttäjämak-
sut on porrastettu auton koon mukaan. Suurin 
osa matkoista on lyhyitä yhden tai kahden hen-
kilön matkoja, ja tällaiseen tarkoitukseen pieni 
auto yleensä riittää. Palveluntarjoajilla on vali-
koimassaan myös kookkaampia malleja pitkille 
matkoille tai matkoille, joilla on mukana useita 
matkustajia tai runsaasti matkatavaroita. Sopiva 
malli voidaan valita matkan tarkoituksen ja mat-
kustusmukavuuden mukaan. Autovalinnan kaut-
ta asiakas voi tietoisesti vaikuttaa polttoaineen 
kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen määrään.
Omaa autoa ostettaessa valinta tehdään yleen-
sä muilla perusteilla. Silloin vuosittainen lo-
mamatka tai satunnaiset viikonloppumatkat 
määräävät auton koon. Seurauksena on, että 
päivittäiseenkin liikkumiseen käytetään turhan 
suurta ja paljon polttoainetta kuluttavaa autoa. 

Yhteiskäyttöiset autot ovat vähäpäästöi-
sempiä ja kuluttavat vähemmän poltto-
ainetta

Yhteiskäyttöiset autot ovat yleensä uudempia 
kuin kotitalouksien autot keskimäärin, joten ne 
tuovat moottoriteknologiassa, polttoaineen ku-
lutuksessa ja päästöjen hallinnassa tapahtuneet 
kehitysaskeleet nopeammin tien päälle.
Yhteiskäyttöautot kuluttavat vähemmän poltto-
ainetta kuin yksityisautot ja auttavat vähentä-
mään terveydelle haitallisia päästöjä. Taulukko � 
osoittaa erot henkilöautoista keskimäärin aiheu-
tuvien hiilidioksidipäästöjen ja yhteiskäyttöisten 
autokantojen päästöjen välillä maittain (uudet 
tai olemassa olevat autot). Yhteiskäyttöisten 
autojen päästöt ovat noin 20 % pienemmät, ja 

Kuva �: Saksan cambio saa ensimmäiset 50 kappaletta yhteensä 300:sta 
Ford Fiesta ECOnetic autosta, joiden hiilidioksidipäästöt ovat 98 g/km 
(Lähde: Ford/cambio).

Tässä tietokortissa eritellään autojen yhteiskäytön ympäristövaikutuksia perustuen tutki-
mustuloksiin sekä eri maissa tehtyihin autojen yhteiskäyttäjien asiakaskyselyjen tuloksiin. 
Tutkimustulokset osoittavat erittäin selvästi, että autojen yhteiskäyttöpalvelut säästävät 
ympäristöä vähentämällä liikennettä. Yhdistettynä joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn 
yhteisautoilu on tarkoituksenmukainen ja perusteltu osa ekologisesti kestävää kaupunkiliiken-
nettä.
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tällä erolla on merkittävä vaikutus sekä globaa-
liin ilmastoon että ihmisten terveyteen kaupun-
kialueilla. Taulukon � päästövertailuja luettaes-
sa tulee huomioida, että yhteisautoiluyritysten 
koko autokantaa (johon kuuluu useita vuosimal-
leja) on usein verrattu yksityisautojen uusimpiin 
malleihin siitä syystä, että tarkkoja tietoja ei ole 
ollut saatavilla. Erot olisivat vielä merkittäväm-
piä, jos vertailussa olisi mukana kaikki uudet 
autot.

Vaihtoehtoiset voimanlähteet ja  
polttoaineet

Yhteisautoiluyritysten autokantoihin kuuluu tois-
taiseksi vain harvoja erityisen vähäpäästöisiä 
autoja tai ilmastoystävällisellä voimanlähteel-

lä toimivia autoja. Käytössä olevista vaihtoeh-
toisista järjestelmistä suurin osa on maakaa-
sukäyttöisiä autoja – tässä useat italialaiset 
yhteisautoiluyritykset ovat toimineet edelläkä-
vijöinä – tai hybridiautoja. Vaihtoehtoisilla voi-
manlähteillä toimivat autot tuovat lisäetuja eri-
tyisesti kaupunkialueille.
Päästöjen ja akkujen keston näkökulmasta säh-
köautot sopisivat erittäin hyvin yhteisautoi-
luun, mutta niitä kuitenkin käytetään suhteelli-
sen vähän. Poikkeuksen tekee palveluntarjoaja 
ranskalaisessa La Rochellen kaupungissa. Kau-
punki on jo pitkään ollut tunnettu paikallishallin-
non sähköisille liikkumisratkaisuille osoittamasta 
tuesta. Vuonna �999 kaupungissa otettiin käyt-
töön sähköllä toimivia, yhteiskäyttöisiä autoja 
eurooppalaisen LISELEC-projektin puitteissa. 

C-S-yritys 
tai maa

C-S-autojen 
CO2- päästöt

C-S-auto- 
kannan 
koko

Autokannan  
CO2-päästöt 
maassa

... %  
alempi  
kulutus

Vuosi Lähde 

Mobility,  
Sveitsi

�5� g/km 2 200 �83 g/km 
(vain uudet autot)

�7,5 % 
(yht. � 5�0 ton-
nia vuodessa)

2008 Mobility 2009

Useita,  
Saksa

�48 g/km � 042
(vain tutki-
muksessa 

olleet)  

�76 g/km 
(vain uudet autot)

�6 % 2003 Knie, Canzler 
2005

cambio,  
Saksa

�29 g/km 575 �65 g/km 
(vain uudet autot)

2�,2 % 2009 cambio Jour-
nal �9/2009; 
Saksan  
tilasto-keskus, 
2009

cambio Belgium,
Belgia

��7 g/km 
(Flanders) 
�20 g/km 
(Bryssel)  
�22 g/km  
Wallonia

248 �55 g/km
(vain uudet autot)

2�,3 % - 24,5 % 2008 Tiedot sähkö- 
postitse,  
Taxistop, 2009 

Neljä C-S- 
yritystä, Italia

�27 g/km 236 2008 momo  
hankkeen  
-kysely, 2009

Useita, 
Iso-Britannia

��0 g/km �7� g/km
(oletus: auto 
vaihdetaan 6 

vuoden välein)

36 % 2007 osin 
200�

Carplus 2007

Taulukko �: Yhteiskäyttöisen (C-S) autokannan ja yksityisautojen hiilidioksidipäästöjen vertailu maittain.
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Alla on lueteltu joitakin syitä sille, miksi vaih-
toehtoista voimanlähdettä hyödyntävät autot 
eivät toistaiseksi ole yleistyneet autojen yhteis-
käytössä:
• Vaihtoehtoista voimanlähdettä hyödyntävillä 

autoilla on usein huomattavasti korkeammat 
hankintakustannukset kuin tavallisilla autoil-
la, ja kustannuksia voi olla hankala sovittaa 
yhteiskäytön hinnoittelumalleihin (pienem-
mät kustannukset pienemmille autoille), kun 
otetaan huomioon, että autojen käyttöikä jää 
yhteiskäytössä suhteellisen lyhyeksi.

• Yhteisautoiluyrityksillä on yleensä toiminnal-
leen suhteellisen tiukat budjetit, joten ilman 
projektirahoitusta ne eivät voi toimia koeka-
niineina vielä osittain kehitteillä olevalle tek-
nologialle. Vaihtoehtoista voimanlähdettä 
hyödyntävien autojen taloudelliset ja saata-
vuuteen liittyvät riskit kuuluvat autojen val-
mistajalle eivätkä yhteisautoiluyritykselle. 

• Kokemattomat asiakkaat saattavat vieras-
taa vaihtoehtoisella voimanlähteellä toimi-
via autoja, sillä he ehkä pelkäävät tekevänsä 
virheitä (esim. tankkauksen/latauksen yhte-
ydessä), jotka kasvattavat heidän laskuaan. 
Tämä saattaa olla esteenä silloinkin, kun asi-
akkaan pelko on täysin perusteeton.

• Ennen kuin sähköautoja otetaan mukaan 
yhteiskäyttöiseen autokantaan, pitäisi testi-
jakson aikana selvittää, miten käyttöjen välil-
lä tapahtuva lataaminen olisi kannattavinta 
järjestää. Keskiverto asiakas ajaa yhteis-
käyttöisellä autolla vain noin 25–40 km ker-
rallaan, joten tilastollisesti yhden latauksen 
pitäisi riittää kolmelle peräkkäiselle asiakkaal-
le. Palveluntarjoajan täytyy kuitenkin huoleh-
tia, ettei �00 tai �20 kilometriä ajavalta asi-
akkaalta lopu akku kesken matkan.

Jokainen yhteiskäyttöauto korvaa  
neljästä kahdeksaan yksityisautoa

Useat asiakaskyselyt ovat osoittaneet, että au-
tojen yhteiskäyttäjät omistavat keskimäärin vä-
hemmän yksityisautoja kuin muut kotitaloudet. 
Osalla kotitalouksista ei ole aiemmin ollut autoa 
käytössään, mutta ylivoimainen enemmistö asi-
akkaista on talouksia, jotka ovat ennen yhteis-
autoiluun siirtymistä tai sen jälkeen luopuneet 
yksityisautostaan tai aiemmasta päätöksestään 
ostaa auto. Auto, josta on luovuttu, ei välttä-

mättä ole kotitalouden ainoa auto vaan se saat-
taa olla myös kakkos- tai kolmosauto. Taulukos-
ta 2 näkyy joitakin tutkimustuloksia.

Pysäköinti helpottuu – kaikki hyötyvät 

Vaikka taulukossa 2 lainattu tutkimus ei yksi-
selitteisesti osoita, että yhteisautoilu olisi ollut 
suoranaisena syynä yksityisautosta luopumi-
seen, on kuitenkin tilastollinen tosiasia, että yh-
teiskäyttöpalveluja hyödyntävä kotitalous omis-
taa keskimäärin vähemmän autoja kuin muut 
kotitaloudet.
Asiakaskyselyt ovat tilastollisesti osoittaneet, 
että jokainen vastaostettu, tavallisessa käytös-
sä oleva yhteiskäyttöauto korvaa neljästä kah-
deksaan yksityisautoa, joissain tapauksissa jopa 
useampia.
Yhteisautoilusta johtuva yksityisautojen mää-
rän väheneminen helpottaa pysäköintipaikkojen 
saatavuutta alueilla, joilla asuu paljon yhteisau-
toilupalvelujen käyttäjiä. Yhteisautoilun suosimi-
nen hyödyttää kaikkia, erityisesti yhteisautoili-
joiden autoriippuvaisia naapureita.
Kun lasketaan tila, joka tarvittaisiin niiden 4–8 
auton pysäköintiin, jotka yhteiskäyttöauto kor-
vaa, saadaan tulokseksi 36–84 m2 vapaata ka-
tutilaa.� Kun otetaan huomioon, että autot tar-
vitsevat saman päivän aikana pysäköintitilaa 
useammassa kuin yhdessä kohteessa, vapaaksi 
jäävän tilan määrä kasvaa entisestään. 
Ostamatta jääneistä autoista on muutakin hyö-
tyä kuin tilan säästyminen kaupungeissa. Myös 
raaka-aineita ja energiaa säästyy, kun autoja 
tuotetaan vähemmän. Auto, jota käytetään kes-
kimääräisen käyttöiän verran, tuottaa yhden vii-
desosan kaikista aiheuttamistaan päästöistä 
ja ilmastohaitoista jo tuotantovaiheessa ennen 
kuin sillä on ajettu yhtäkään kilometriä.

Autojen yhteiskäyttö parantaa kaupun-
kirakennetta ja elämänlaatua kaupunki-
alueilla

Yhteisautoilun vapauttaman tilan ongelma on 
siinä, että teoriassa vapaaksi jäänyt tila ei vält-
tämättä jää näkyviin. Tiheään rakennetuilla alu-
eilla naapuruston muut autonomistajat sekä 

� Kadunvarsipysäköinnin vaatima tila on �2 m2 au-
toa kohti. Laskelmassa yhteiskäyttöisen auton vaatima tila 
on vähennetty. Yksityispihoilla ja naapuruston yhteisissä 
autotalleissa tilan tarve on vielä suurempi.
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alueella työskentelevät ja vierailevat autoili-
jat ottavat vapautuneen pysäköintitilan nopeas-
ti käyttöön ja ilahtuvat siitä, että joutuvat ehkä 
kiertämään korttelin yhden kerran vähemmän 
pysäköintipaikkaa etsiessään. Yhden uuden au-
tojen yhteiskäyttäjän aikaansaama muutos ta-
pahtuu asteittain, eikä sitä välttämättä havaitse 
ilman järjestelmällistä havainnointia. 
Teoriassa vapautunut tila voitaisiin hyödyntää 
muihin käyttötarkoituksiin. Se voitaisiin esimer-
kiksi osoittaa kevyen liikenteen väyläksi, tai tila 
voitaisiin käyttää katujen ja katuaukioiden uu-
delleenjärjestämiseen ja viihtyvyyden paranta-
miseen.
Etelä-Saksassa sijaitsevasta Freiburgin kaupun-
gista löytyy hyvä esimerkki lisätilan hyödyntä-
misestä. Uudessa Vaubanin kaupunginosassa 
asukkaat tekivät tietoisen päätöksen hyödyntää 
yhteisautoilupalveluja ja olla ostamatta yksityis-
autoja. Sekä autottomat että autolliset asun-

nonomistajat täyttävät oikeudelliset vaatimuk-
set yhteen pysäköintipaikkaan asuntoa kohden. 
Mutta siinä missä autolliset kotitaloudet joutu-
vat ostamaan pysäköintipaikan keskitetystä py-
säköintihallista, autottomat asunnonomistajat 
ostavat osuuden tonttiin, joka käytetään kaikki-
en asukkaiden käytössä olevien viheralueiden ja 
leikkikenttien rakentamiseen.

Kustannusten läpinäkyvyys vähentää 
ajokilometrejä

Oman auton hankkiminen on suuri investoin-
ti, mikä ymmärrettävästi vähentää autonomista-
jien halukkuutta valita sopivin kulkutapa kulle-
kin matkalle erikseen. Uuden (tai lähes uuden) 
auton arvon alentuminen on väistämätön ilmiö, 
minkä vuoksi usein ajatellaan, että „kun autosta 
on maksettu, sillä kannattaa ajaa  

C-S-yritys
tai alue

Vähintään  
yhdestä autosta 
luopuneita  
asiakkaita

Suunnitellusta 
auton ostosta 
luopuneita  
asiakkaita

Yhden C-S- auton 
korvaamat  
yksityisautot 

Vuosi Lähde

4 (osin 5) C-S - 
yritystä, Iso-Britannia

2008 Myers, 
Cairns 
(TRL) 2009

Olemassa olevat asiakkaat 40,3 % 25,8 % �4

Uudet asiakkaat 37,9 % 24,2 % 9

Kahden mobility  
point -pisteen asiakkaat, 
Bremen, Saksa

2005 Bremenin 
kaupunki 
2005

Yksityisasiakkaat 30 % 55 %
9

Yritysasiakkaat 2� % 67 %

Useita C-S-yrityksiä, Saksa �6 % 33 % 2003 Maertins 
2006; Knie, 
Canzler 
2005

Mobility,  
Sveitsi

  2005 Sveitsin  
liittovaltion  
energiavi- 
rasto, 
2006

Yksityisasiakkaat (n=520) 26,3 %

Yritysasiakkaat (n=�42) 5,3 %

Taulukko 2: Tutkimustulokset autonomistuksesta kotitalouksissa ja yrityksissä, joissa on autojen yhteiskäyttäjiä.
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mahdollisimman paljon“. Tällainen asenne estää 
autonomistajia näkemästä muiden liikennemuo-
tojen vahvuuksia, jolloin he eivät valitse kulle-
kin matkalle optimaalisinta ja tehokkainta kul-
kutapaa.
Autojen yhteiskäytön kustannusrakenne on täy-
sin päinvastainen, joten se kannustaa tehok-
kaasti ympäristöystävälliseen ja ruuhkia vähen-
tävään liikkumiseen. Pienen kuukausimaksun 
lisäksi yhteisautoilun kustannukset riippuvat 
suoraan autonkäytön määrästä. Käyttäjämaksut 
perustuvat yleensä kilometri- ja aikaperustei-
siin yksikköhintoihin, ja kustannukset on eritelty 
matkakohtaisesti kuukausilaskussa. Kustannus-
ten läpinäkyvyyden vuoksi autolla ei ajeta tur-
hia kilometrejä eikä autoa pidetä turhaan varat-
tuna. Tämän vuoksi yhteiskäyttöautoilla ajetaan 
tehokkaammin kuin yksityis  tai edes vuokra-
autoilla.

Autojen yhteiskäyttö muuttaa  
suhtautumista autoiluun

Yhteisautoiluyritykset panostavat siihen, ettei 
autojen yhteiskäyttöä pidetä pelkästään vaivat-
tomana tapana saada auto käyttöön, vaan että 
se nähdään myös tapana aktiivisesti keventää 
ympäristön ja liikenteen kuormitusta.
Yhteisautoilupalveluja pyritään Euroopassa in-
tegroimaan muiden ekologisesti kestävien liik-
kumistapojen (joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kä-

velyn) kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, 
että monet yhteisautoiluyritykset tarjoavat 
joukkoliikenteeseen yhdistettyjä pakettiratkai-
suja sekä erityishintoja joukkoliikenteen käyttä-
jille. Näitä käsitellään tarkemmin tietokortissa �.
Autojen yhteiskäytön kustannusrakenne on 
yleensä suunniteltu sellaiseksi, että yhteisautoi-
lu tulee yksityisautoilua edullisemmaksi henki-
löille, jotka ajavat alle �0 000–�2 000 kilomet-
riä vuodessa eivätkä tarvitse autoa päivittäin. 
Monille juuri kustannussäästö on keskeinen ar-
gumentti siirtyä autojen yhteiskäyttäjäksi. Edul-
lisuusargumentti helpottaa siirtymistä yhteisau-
toilulla ”höystettyyn” kestävään liikkumiseen.
Läpinäkyvän hinnoittelun ja huolellisesti suun-
nitellun hintarakenteen ansioista autojen yh-
teiskäyttäjät valitsevat edullisimman tai järke-
vimmän ratkaisun kullekin matkalle erikseen, ja 
näin päästään hyödyntämään kaikkien liiken-
nemuotojen vahvuuksia. Suurin osa yhteisau-
toilijoista ei miellä autoa ensimmäiseksi vaihto-
ehdoksi silloin, kun joukkoliikenne, pyöräily tai 
kävely ovat hyviä vaihtoehtoja. Yhteisautoilu 
saa huomion kiinnittymään muihin kulkutapoi-
hin ja edistää sitä kautta kestävien kulkutapo-
jen valintaa.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että tietyt asia-
kasryhmät käyttävät autoa eniten ensimmäisen 
yhteisautoiluvuotensa aikana, mutta ajan kulu-
essa he oppivat näkemään myös muiden kul-
kutapojen vahvuudet. Matkakustannusten lä-
pinäkyvyyden ansiosta auton käyttö näiden 
asiakasryhmien keskuudessa ajan mittaan vä-
henee. Tämä tutkimuksissa toistuvasti esiin-
tyvä kehitys koituu ympäristön ja liikennejär-
jestelmän hyödyksi. Kehitys tunnetaan nimellä 
”yhteisautoilun oppimiskaari”.
Niille, jotka joka tapauksessa käyttävät autoa 
harvoin, yhteisautoilu toimii vapaan liikkuvuu-
den vakuutena. Se tukee heidän ympäristöystä-
vällistä suhdettaan liikkumiseen ja takaa, ettei 
autottomuus rajoita heidän liikkumismahdolli-
suuksiaan.

Yhteisautoilu vähentää liikenteen  
hiilidioksidikuormaa

Autojen yhteiskäyttäjät turvautuvat ympäris-
töystävällisiin kulkutapoihin useammin kuin yk-
sityisautoilijat ja vähentävät näin ympäristön ja 
kaupunkiliikenteen kuormitusta. Sveitsiläinen 
tutkimus on selvittänyt, miten tämä vaikuttaa 
liikkumisesta aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin.

Kuva 2: Uutta asuinaluetta Freiburgin Vaubanissa. Enemmistö  
kaupunginosan asukkaista pärjää loistavasti yhteisautoilulla ja heille 
varattu pysäköintitila käytetään viheralueiden ja leikkikenttien  
rakentamiseen (Lähde: Willi Loose).
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Tutkimuksessa kysyttiin yhteisautoilijoilta hei-
dän kolmesta viimeisimmästä matkastaan ja tie-
dusteltiin, miten he olisivat matkan kulkeneet, 
mikäli yhteiskäyttöistä autoa ei olisi ollut saa-
tavilla. Tutkimusmetodin etuna on se, että se 
heijastelee vastaajien aitoja kokemuksia eikä 
kuormita heidän muistiaan liiaksi. Joissain tapa-
uksissa vastaajat kertoivat, että he olisivat to-
dennäköisesti turvautuneet joukkoliikenteeseen 
tai taksiin, ja osa heistä olisi jättänyt koko mat-
kan tekemättä. Osa vastaajista olisi kertoman-
sa mukaan ostanut (toisen) auton. Monimut-
kaisen laskutoimituksen avulla saatiin selville, 
miten paljon yhteisautoilu potentiaalisesti vä-
hentää ympäristön ja liikennejärjestelmän kuor-
mitusta Sveitsissä.
Tulokset osoittavat, että jokainen aktiivinen au-
tojen yhteiskäyttäjä Sveitsissä aiheuttaa keski-
määrin 290 kg vähemmän hiilidioksidipäästöjä 
vuodessa, kuin mitä hän aiheuttaisi ilman auto-
jen yhteiskäyttöä. Aktiivinen käyttäjä on mää-
ritelty tässä yhteydessä henkilöksi, joka käytti 
yhteiskäyttöistä autoa ainakin kerran sinä vuon-
na, jolloin tutkimus tehtiin.

Vapaaehtoiset toimenpiteet: hiilidioksidi-
päästöjen kompensointi

Jotkut yhteisautoiluyritykset ja niiden asiakkaat 
ovat menneet vielä askeleen pidemmälle: he 
kompensoivat yhteiskäyttöisten autojen aiheut-
tamat hiilidioksidipäästöt sijoittamalla hankkei-
siin, joilla pyritään vähentämään päästöjä.
Sveitsiläinen palveluntarjoaja Mobility kompen-
soi henkilökunnan työmatkoista aiheutuvat hii-
lidioksidipäästöt ja tarjoaa myös asiakkailleen 
mahdollisuuden vapaaehtoisiin päästökorva-
uksiin. Jokainen ajokilometri kompensoidaan 
maksamalla 2 Sveitsin centimeä (�,3 senttiä) 
myclimate-säätiölle, joka käyttää tuottonsa ser-
tifioitujen ilmastonsuojeluprojektien rahoittami-
seen Sveitsissä ja kehitysmaissa. Vuonna 2008 
vapaaehtoista kompensaatiota maksettiin 22,3 
prosentista ajokilometrejä. Yhteensä � 590 ton-
nia kaikkien yhteiskäyttöisten autojen aiheut-
tamista hiilidioksidipäästöistä kompensoitiin 
202 000 Sveitsin frangilla (noin �33 000 eurolla).

Kuva 3: Autojen yhteiskäytön integrointi kestävien liikennemuotojen 
kanssa (Lähteet: pixelio.de/Danny König, Felene, Peter Herlitze; bcs).
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Saksalainen yhteisautoiluyritys einfach mobil, 
joka toimii Marburgin, Giessenin ja Kasse-
lin kaupungeissa, on pitänyt koko autokantan-
sa hiilineutraalina elokuusta 2007 lähtien. Tässä 
tapauksessa valintaa ei ole jätetty yksittäisten 
asiakkaiden harkinnan varaan vaan kompensaa-
tiomaksu on sisällytetty palvelun perushintoihin. 

Autojen yhteiskäyttö palvelee yhteistä 
etua 

Tässä tietokortissa on eritelty autojen yhteis-
käytön ympäristövaikutuksia perustuen tutki-
mustuloksiin sekä eri maissa tehtyihin autojen 
yhteiskäyttäjien asiakaskyselyjen tuloksiin. Tut-
kimustulokset osoittavat erittäin selvästi, että 
autojen yhteiskäyttöpalvelut säästävät ympäris-
töä vähentämällä liikennettä. Yhdistettynä jouk-
koliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn yhtei-
sautoilu on tarkoituksenmukainen ja perusteltu 
osa ekologisesti kestävää kaupunkiliikennettä.
Tiivistettynä: Tulevaisuuden liikennejärjestel-
mässä autojen yhteiskäyttö palvelee kaikkien 
yhteistä etua. 



8 Kesäkuu 2009  www.momo-cs.eu

Tietokortti autojen yhteiskäytöstä 3/10Autojen yhteiskäytön  
ympäristövaikutukset

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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