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Yksi auto- monta käyttäjää

Kuinka yhteiskäytöllä tehostetaan autoilua 
kaupungeissa?
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Miksi yhteiskäyttöön kannattaa 
panostaa?

Yksilötaso
o Mahdollisuus auton käyttöön tarvittaessa myös autottomille.

o Käytettävissä erilaisia autoja erilaisiin tarpeisiin.

o Kustannussäästöjä oman auton omistamiseen verrattuna, kun 
ajoa vuodessa kertyy vähän (hyviä autoja pienillä
pääomakustannuksilla).

o Selkeä kustannusrakenne lisää auton käytön ja omistamisen 
kustannustietoisuutta.

o Ei auton omistamiseen ja ylläpitoon liittyviä huolia.

o Terveyshyödyt lisääntyneen kävelyn ja pyöräilyn seurauksena
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Miksi yhteiskäyttöön kannattaa 
panostaa?

Kaupunki ja yhteiskunta
o Kestävämmät liikkumistottumukset – autojen yhteiskäyttäjälle 

kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat ensisijaisia kulkutapoja

o Tehokkaampi tilankäyttö – yksi yhteiskäyttöinen auto korvaa 
4–25 yksityisautoa

o Vähemmän tieliikenteen päästöjä vähentyneen autoilun ja 
keskimääräistä vähäpäästöisemmän ja nopeasti uusiutuvan 

kaluston myötä

o Vähemmän ruuhkia vähentyneen autoilun seurauksena

o Lähipalveluiden käyttö piristyy – yhteisautoilijat tiedostavat 
automarkettikäynteihin liittyvät liikkumiskustannukset 
autonomistajia paremmin

o Autoriippuvuus vähentyy, kun autonkäyttö ja monipuoliset 
liikkumismahdollisuudet ovat mahdollisia myös autottomille
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Miksi yhteiskäyttöön kannattaa 
panostaa?

Rakennuttajat ja kiinteistönomistajat
o Pysäköintipaikkatarve on vähäisempi, mikä mahdollistaa joko 

suuremman rakentamistehokkuuden tai viihtyisämmän 
ympäristön luomisen

o Pysäköintipaikkojen rakentamisen kustannukset ovat 

pienemmät. Kustannussäästö rakentamattomasta 
pysäköintipaikasta on 30 000 – 40 000 €/paikka, kun kyse on 
maanalaisesta pysäköinnistä

o Autojen yhteiskäyttö tuo lisäarvoa kiinteistöjen asukkaille ja 
yrityksille
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Miksi yhteiskäyttöön kannattaa 
panostaa?

Yritykset ja työnantajat
o Kustannussäästöjä vähentyneestä pysäköintipaikkojen ja 

oman autokaluston tarpeesta

o Vähemmän vaivaa autokaluston ylläpidosta

o Enemmän vaihtoehtoja työasiamatkojen tekemiseen

o Autojen yhteiskäyttöä voi tarjota työntekijöille myös 
työsuhde-etuna. Valinnanmahdollisuus lisää henkilöstön 
työhyvinvointia ja jaksamista, etenkin jos samalla 
parannetaan mm. pyöräilyoloja

o Vähemmän ruuhkia vähentyneen autoilun seurauksena
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City Car Clubin ja Helsingin 
kaupungin yhteistyö alkoi 2007

o Kaupunginjohtajisto päätti 31.1.2007, että
Helsinki liittyy City Car Clubiin vuodeksi 2007 ja 
kokeilee autojen yhteiskäyttöpalveluja viidessä
yksikössä 31.12.2007 asti. 

o 19.3.2008 päätettiin jatkaa CCC –autojen 
käyttöä ns. avoimena kokeiluna 30.6.2009 asti.

o Kaupunginjohtajisto päätti 14.10.2009 kehottaa 
virastoja ja laitoksia käyttämään 
yhteiskäyttöautoja oman harkintansa mukaan 
silloin kun se on kuljetusten kannalta 
perusteltua ja kustannuksiltaan edullista.
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Liikennesuunnitteluosasto teki 
kyselyn vuoden 2008 
käyttökokemuksista

o Vuonna 2008 CCC -autoja 
kokeili kaikkiaan 43 
henkilöä. Kyselyyn vastasi 
68 % käyttäjistä. Autoja 
käytettiin kaikkiaan 254 
kertaa. Käyttäjinä oli viisi 
virastoa tai yksikköä. 

o Uutena käyttäjänä
kesäkuussa 2008 aloitti 
Nuorisoasiankeskus, joka 
käyttää paljon minibusseja 
ja pakettiautoja. 
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Käyttöaika- ja kerrat
o Kaksi vastanneista 

käytti autoa kerran 
tai pari viikossa. 
Viisi käytti 
muutaman kerran 
kuukaudessa ja 19 
harvemmin. 

o Eniten autoa 
vuokrattiin 2-4 
tunnin ajaksi. Lyhin 
vuokrausaika oli 21 
minuuttia (kahdella 
käyttäjällä) ja pisin 
vuokrausaika oli 14 
vrk 9 t 5 min. 

5.10.20105.10.2010 88

73

89

64

19

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

alle 2 h 2 - 4 h > 4 - 8 h >8 - 24 h yli 24 h

Käyttökerrat

Vuokrausaika



Käyttökustannukset

o Keskimääräinen käyttöaika oli 7 tuntia 15 
minuuttia ja kustannus käyttökertaa kohti oli 
keskimäärin 41,86 euroa. 

o Yksiköittäin keskimääräinen hinta käyttökertaa 
kohti vaihteli 23,23 – 150,53 euron välillä. 

o Minibussien kustannukset kertaa kohti olivat 
211,55 euroa. 

o Kallein kustannus kertaa kohti oli 820,08 euroa 
(vuokra-aika oli 14 vrk 9 tuntia 5 minuuttia).  
Muut vuokrausajat vaihtelivat ajasta ja autosta 
riippuen 6,89 - 654,26 euroon. 
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Käyttötarkoitus

o Eniten autoa käytettiin 
maastokäynteihin. 

o Seuraavana oli muu tarkoitus, 
esimerkiksi tavaroiden kuljetus. 

o Autoja käytettiin myös asiakas-, 
asiointi- ja kokouskäynteihin sekä
asiakkaan kuljetuksiin. 

o Viidellä käyttäjistä oli matkustajia 
mukana lähes päivittäin
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Auton varaus, nouto ja tankkaus

o Yhteiskäyttöautojen varaaminen sujui 
enemmistön mielestä joustavasti. Kolme käyttäjää
koki hankalaksi sen, ettei autojen varausta voi 
perua viime hetkellä. 

o Auton nouto ja luovutus sujuivat 18 mielestä
erittäin hyvin, 5 mielestä hyvin ja 3 mielestä
kohtalaisesti. 10 oli joutunut jatkamaan varausta 
ja se oli onnistunut aina, muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta. 

o Kaikki olivat tyytyväisiä City Car Clubin tarjoamiin 
autoihin. Vain kahden käyttäjän mielestä auton 
tankkaamiseen liittyvä järjestelmä ei toiminut 
aivan moitteettomasti.
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Sopivuus yksikön toimintaan

o City Car Clubin autojen käyttökokemukset 
olivat myönteisiä. Yhteiskäyttöauto sopii 
yksikkönsä toimintaa 17 vastaajan mielestä
erittäin hyvin ja 5 mielestä hyvin ja 4 mielestä
melko hyvin.

o Kysymykseen vastanneista 22 piti CCC:tä
parempana vaihtoehtona entisille järjestelyille. 
Kahden vastaajan mielestä varausten muutos 
on helpompaa talon autoilla. 

o Yhteiskäyttöauton kokeilua halusivat jatkaa 
kaikki käyttäjät paitsi yksi, jonka mielestä
oma auto vapauttaa etukäteissuunnittelusta. 
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Johtopäätökset ja yhteenveto

o City Car Club kokeilusta tuli erittäin myönteistä
palautetta. 

o Varsinkin yksiköille, joilla ei ole kaupungin autoja 
käytössä ja joilla on paljon asiakas- tai maastokäyntejä, 
tämä on hyvä vaihtoehto. 

o Yhteiskäyttöautot sopivat myös hyvin täydentämään 
kaupungin nykyisiä käytössä olevia auton 
käyttöjärjestelyjä. 

o CCC:n toiminta on esimerkillistä toimintaa 
yksityisautoilun vähentämiseksi. Kaupunki voi tällä
tavoin vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
haasteisiin. 

o Kaupunki myös säästää parkkipaikkainvestoinneissa, 
jotka voidaan mitoittaa pienempää henkilöautomäärää
varten.
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Haaste muille toimijoille pk-
seudulla

ESPOO, VANTAA, KAUNIAINEN

Tulkaa mukaan 
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