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Yhteisautoilu toimii myös pienissä kaupungeissa

Pienissä kaupungeissa ja kunnissa yh-
teisautoilua voidaan yleensä tarjota vain 
vapaaehtoisvoimin

Pienissä	kaupungeissa	olosuhteet	ovat	kiistä-
mättä	haastavia.	Näissä	paikoissa	vain	pieni	osa	
ihmisistä	on	valmis	järjestämään	liikkumisensa	
ilman	yksityisautoa	tai	jakamaan	auton	muiden	
kanssa,	joten	mahdollisten	yhteisautoilijoiden	
osuus	on	pienempi	kuin	suuremmissa	kaupun-
geissa.	Pienempi	määrä	yhteiskäyttöautoja	
tarkoittaa	tavallista	huonompia	varausmahdol-
lisuuksia,	koska	varauspyyntöjä	ei	voida	niin	
helposti	siirtää	käytettävissä	olevien	autojen	
välillä	ruuhkahuippuina.	Vähäinen	autojen	mää-
rä	tarkoittaa	myös,	ettei	kokopäiväisen	henkilö-
kunnan	palkkaaminen	ole	kannattavaa.
Pienissä	kaupungeissa,	joissa	lähikaupunkien	
ammattimaiset	palveluntarjoajat	eivät	voi	jär-
jestää	yhteisautoilua	(kuten	eri	Stadtmobil-jär-
jestöt	tekevät	esim.	Hannoverissa,	Karlsruhessa	
ja	Rein-Neckarissa),	on	turvauduttava	vapaaeh-
toisvoimiin.	Tällöin	palveluiden	tarjoaminen	on	
kiinni	yksittäisistä	ihmisistä	tai	samanhenkisten	
ihmisten	ryhmästä.	Kuten	muussakin	vapaaeh-
toistyössä,	myös	autojen	yhteiskäytön	järjestä-
minen	on	paljolti	yksittäisten	tekijöiden	aktii-
visuuden	ja	kekseliäisyyden	varassa.	Kaikesta	
huolimatta	onnistuneet	esimerkit	todistavat,	
että	väkilukuun	suhteutettuna	pienten	kau-
punkien	yhteisautoilu	toimii	yhtä	hyvin	tai	jopa	
paremmin	kuin	suurissa	kaupungeissa.	
Pienten	kaupunkien	päättäjät	voivat	tukea	
paikallisten	yhteisautoilupalveluiden	kehitystä	
esimerkiksi	seuraavilla	keinoilla:

Kuva	1:	Ote	Saksan	yhteisautoilupalveluja	esittävästä	
kartta.	Mannheimin,	Karlsruhen	ja	Frankfurtin	lähistöllä	
tarjotut	yhteisautoilupalvelut	järjestetään	yhdessä	
suurten	kaupunkien	palveluntarjoajien	kanssa	(Lähde:	
www.carsharing.de)

Pitkälle	organisoitu	autojen	yhteiskäyttö	alkaa	olla	yleisesti	hyväksytty	liikkumisvaihtoehto	
suurissa	kaupungeissa.	Lisäksi	useat	eurooppalaiset	esimerkit	osoittavat,	että	myös	pienem-
millä	paikkakunnilla	voidaan	järjestää	toimivia	yhteisautoilupalveluita.	
Sveitsissä	palveluntarjoaja	Mobility	toimii	410	paikkakunnalla,	joista	vain	Zürichissä,	Geneves-
sä,	Baselissa,	Bernissä	ja	Lausannessa	on	yli	100	000	asukasta.	Neljässä	muussa	kaupungissa	
(Winterthur,	St.	Gallen,	Lucerne	ja	Lugano)	on	50	000–100	000	asukasta	ja	�4	paikkakunnalla	
�0	000–50	000.	Suurimmassa	osassa	Sveitsin	yhteisautoilupalveluita	tarjoavista	kaupungeista	
on	siis	alle	�0	000	asukasta.	
Saksassa	autojen	yhteiskäyttöä	on	tarjolla	166:lla	alle	50	000	asukkaan	paikkakunnalla	ja	78:
lla	alle	�0	000	asukkaan	paikkakunnalla	(luvut	vuoden	�008	kesältä).	

•	 ryhtymällä	itse	palvelun	yritysasiakkaaksi	ja	
käyttämällä	palvelua	omiin	työhön	liittyviin	
matkoihinsa

•	 pienentämällä	aloitusvaiheen	taloudellista	
riskiä	takaamalla	vähimmäiskäyttötason	(etu-
käteen	määritellyksi	ajaksi)	

•	 käyttämällä	paikkakunnan	sisäisiä	viestintä-
kanaviaan	palvelun	markkinointiin.
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Esimerkki: Vaterstetten Münchenin lähel-
lä (Saksa)  

�1	000	asukkaan	Vaterstettenissä	Münchenin	
itäpuolella	perustettiin	vuonna	199�	yhteisau-
toilupalvelu,	joka	on	kasvanut	perustamisen	
jälkeen	jatkuvasti.	Vuoden	�009	alussa	jär-
jestön	seitsemää	autoa	käytti	yhteensä	90	
yksityisasiakasta	ja	neljä	yritysasiakasta,	joilla	
on	yhteensä	175	käyttäjää.	Palveluntarjoaja	
Vaterstettener	Auto-Teiler	e.	V.	on	järjestäyty-
nyt	voittoa	tavoittelematon	yhdistys,	joka	toimii	
tiiviissä	yhteistyössä	paikallisten	viranomaisten	

ja	alueen	asukkaiden	kanssa.	Seitsemän	auton	
käyttö	ei	tee	kokopäiväisen	työntekijän	palk-
kaamisesta	kannattavaa.	Kaikki	työt	tehdään	
järjestön	jäsenten	kesken	vapaaehtoisvoimin,	ja	
kolmannes	järjestön	jäsenistä	hoitaakin	vähin-
tään	yhtä	järjestön	tehtävää.	
Vaterstettenin	yhteisautoilijat	vastaavat	muus-
takin	kuin	vain	oman	yhteisautoilujärjestönsä	
töistä:	he	näkevät	itsensä	myös	muiden	pienten	
paikkakuntien	yhteisautoilupalveluista	kiinnostu-
neiden	tahojen	tukijoina	ja	palveluiden	kehittäji-
nä.	Vaterstettener	Auto-Teiler	e.	V.:n	
puheenjohtaja	ja	Saksan	yhteisautoilun	katto-
järjestön	Bundesverband	CarSharingin	(bcs)	
hallituksen	jäsen	Klaus	Breindl	on	antanut	
lukuisille	ryhmille	maksutonta	aloitusneuvontaa	
ja	auttanut	perustamaan	monia	yhteisautoilu-
järjestöjä.	Teknisesti	suuntautuneet	järjestön	
jäsenet	ovat	kehittäneet	erilaisia	järjestelmiä,	
kuten	sähköisiä	varausjärjestelmiä	ja	edullisen,	
pienten	yhdistysten	tarpeisiin	mukautetun	

autojenkäyttöjärjestelmän.	Järjestelmät	ovat	
muiden	pienten	järjestöjen	käytettävissä	oma-
kustannushintaan.

Esimerki: Albertslund Tanskassa

Albertslund	Delebil	on	noin	�8	000	asukkaan	
Albertslundissa	toimiva	yhteisautoilupalveluiden	
tuottaja,	joka	perustettiin	heinäkuussa	�000	
yhden	auton	ja	seitsemän	jäsenen	voimin.	
Tämän	jälkeen	voittoa	tavoittelematon	järjestö	
on	kasvanut:	nykyään	111	jäsenen	käytössä	
on	19	autoa.	Työt	tehdään	kokonaan	vapaaeh-
toisvoimin.	Albertslund	Delebil	on	rakentanut	
oman	varausjärjestelmänsä	yhdessä	muiden	
tanskalaisten	yhteisautoilupalveluiden	tarjoajien	
kanssa.

Esimerkki: Moorcar, Iso-Britannia

Vuonna	�00�	kuusi	jäsentä	perusti	Moorcar-
yhteisautoilujärjestön	Englannin	Ashburniin.	
Nykyään	järjestöllä	on	seitsemän	autoa	neljässä	
eteläisen	Dartmoorin	pienessä	kaupungissa	noin	
780	neliökilometrin	alueella	Englannin	maaseu-
dulla.	Seitsemän	vuotta	perustamisen	jälkeen	
autoja	käyttää	noin	55	yksityistä	asiakasta	ja	
yksi	yritysasiakas.	Omien	sanojensa	mukaan	
kaikki	55	jäsentä	ovat	luopuneet	yksityisautosta	
taloudessaan	yhteisautoilun	ansiosta.	
Dartmoorin	National	Park	Authorityllä	on	pysyvä	
autovaraus	virka-aikoina.
Järjestäjät	ovat	ylpeitä	siitä,	että	Moorcar	on	
ensimmäinen	maaseudulle	perustettu	yhteisau-
toilupalvelu.	Palvelu	kasvaakin	jatkuvasti.	Pyy-
dettäessä	järjestäjät	auttavat	mielellään	alueen	
muiden	yhteisautoilupalveluiden	perustajia.

Kuva	�:	Yhteiskäyttöautoille	varattu	pysäköintipaikka	Vaterstettenin	kes-
kustassa	(Lähde:	Willi	Loose,	bcs)

Kuva	3:	Moorcarin	yhteiskäyttöautojen	määrä	on	noussut	seitsemään	
seitsemässä	vuodessa	(Lähde:	Moorcar)
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Sveitsin esimerkki – ammattitasoista au-
tohuoltoa maaseuduille

Kuten	edellä	mainittiin,	yhteisautoilupalveluita	
tarjotaan	Sveitsissä	monissa	alle	�0	000	asuk-
kaan	kaupungeissa.	Näiden	joukossa	on	useita	
kuntia,	joiden	lähellä	ei	ole	suurta	kaupunkia.	
Tästä	huolimatta	sveitsiläinen	Mobility	tarjoaa	
suurkaupunkeihin	verrattavissa	olevaa	laadu-
kasta	autohuoltoa.	Miten	se	on	mahdollista?
Mobilityn	ei	kannata	huollattaa	autoja	näillä	
alueilla	omilla	huoltoteknikoillaan,	kuten	suu-
remmissa	kaupungeissa	tehdään,	sillä	huol-
tohenkilökunta	joutuisi	matkustamaan	pitkiä	
matkoja	huollettavien	autojen	välillä.	Tätä	

varten	tehdään	sopimuksia	paikallisten	huolto-
teknikoiden	kanssa,	joille	maksetaan	huollosta	
aiheutuvat	kulut.	Teknikot	pitävät	autoista	
huolta	säännöllisesti,	pitävät	ne	puhtaana	ja	
suorittavat	pieniä	huolto-	ja	korjaustoimia.
Loput	Mobilityn	tarjoamista	palveluista	hoi-
detaan	internetissä	tai	ympärivuorokautisen	
puhelinpalvelun	kautta.	Näin	maaseudun	ja	kau-
punkiseutujen	asiakkaat	saavat	saman	palvelun.	
Sveitsin	postilaitoksen	kanssa	sovitun	yhteis-
työn	ansiosta	Mobilityn	yhteisautoilupalveluista	
kiinnostuneet	voivat	liittyä	jäseniksi	kaikissa	
maan	postitoimistoissa.

Kuva	4:	Sveitsin	Mobility-yhteisautoiluasemien	kartta	vuoden	�007	lopulta.	Keväällä	�009	asemia	oli	jo	yli	1	100.	(Lähde:	Mobility	Cooperative)
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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:

Vaterstettener	Auto-Teiler	e.V.:	http://www.carsharing-vaterstetten.de/	(saksaksi)
Moorcar,	Englanti:	http://www.moorcar.co.uk/	(englanniksi)
Albertslund	Delebil:	http://www.albertslund-delebil.dk/	(tanskaksi)
Mobility	Cooperative,	Sveitsi:	http://www.mobility.ch	(saksaksi,	ranskaksi	ja	englanniksi)
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momo-hankkeen koordinaattori

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael	Glotz-Richter	&	Michael	Frömming
Ansgaritorstr.	�
�8195	Bremen,	Germany
Tel.:		+49	(0)	4�1	361	174	85,		
Fax:	+49	(0)	4�1	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.	9-10
30159	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


