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1 Kokeilu: Sujuvasti sähköllä – sähköiset
liikkumisvälineet Turun kaupungin
työntekijöiden käytössä
Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä. Liikenne on toiseksi
suurin kasvihuonekaasujen lähde Turun kaupungin alueella. Pienentääkseen hiilijalanjälkeään
kaupungilla on tarve löytää keinoja henkilöstön käytössä olevien, perinteisillä polttoaineilla
kulkevien autojen korvaamiseksi sähkö- ja biokaasukäyttöisillä kulkuneuvoilla. CIVITAS
ECCENTRIC -hankkeen Turussa toteutetuissa toimenpiteissä toteutettiin vuosien 2017–2020
aikana useita fiksua liikkumista tukevia kokeiluja. Yksi näistä ketteristä kokeiluista oli
kaksiosainen,

sähköisten

liikkumisvälineiden

kokeilu,

joka

osaltaan

tuki

Turun

hiilineutraaliustavoitetta.
CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen toimenpide 6.4 (Electrification of Municipal Fleet and
Promotion

of

Electro-mobility)

liikkumisvälineitä

kaupungin

toteutettiin

työntekijöiden

kokeilemalla
työmatka-

ja

ensin

kevyitä

sähköisiä

työasiamatkaliikkumisessa.

Työmatkoilla tarkoitetaan kodin ja työpaikan välisiä matkoja ja työasiamatkoilla työpäivän
aikana tapahtuvaa, työhön liittyvää siirtymistä eri kohteiden välillä. Työntekijöillä oli
mahdollisuus käyttää testattavia kulkuneuvoja myös vapaa-ajallaan.
Tavoitteena oli korvata henkilöauton käyttöä etenkin alle kymmenen kilometrin pituisilla
matkoilla. Kokeilun ensimmäinen osa päätettiin toteuttaa kevyillä sähköajoneuvoilla, sillä
niiden ajateltiin soveltuvan useimpien työasiamatkojen hoitamiseen oman auton sijaan. Turun
kaupungin työntekijöille tehdyn liikkumiskyselyn (2014) mukaan 15 % alle viiden kilometrin
pituisista työmatkoista tehdään henkilöautolla (kuljettajana tai matkustajana). Alle viiden
kilometrin pituisista työasiamatkoista henkilöautolla (oma auto, kimppakyyti, taksi ja
yhteiskäyttöauto) tehdään 42 %. Työasiamatkoista omalla autolla tehdään 31 %.
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2 Taustaa
Suomen laissa sähkökäyttöiset kevyet liikkumisvälineet on jaettu karkeasti kolmeen luokkaan.

Kuva 1. Sähköisten liikkumisvälineiden luokittelu. Traficom.fi

Ajoneuvolain mukaan sähköavusteiset kulkuneuvot määritellään seuraavasti:
a) Jalankulkua avustavat/korvaavat liikkumisvälineet
Jalankulkua avustavat

tai

korvaavat

sähköiset

liikkumisvälineet

rinnastetaan

liikenteessä jalankulkijoihin, mutta nopeus on sovitettava tilanteen mukaan. Laitteissa
tehoa saa olla maksimissaan 1 kW ja maksiminopeus saa olla enintään 15 km/h.
Jalankulkua avustaville liikkumisvälineille ei tarvitse eikä voi ottaa liikennevakuutusta.
b) Kevyet sähköajoneuvot
Kevyellä sähköajoneuvolla tarkoitetaan sellaista muuta sähkömoottorilla varustettua
ajoneuvoa kuin 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua sähköavusteista polkupyörää tai 11
§:ssä tarkoitettua L-luokan ajoneuvoa, jonka moottorin suurin nimellisteho on enintään
1 kilowatti ja rakenteellinen nopeus enintään 25 kilometriä tunnissa. Kevyeen
sähköajoneuvoon sovelletaan moottorittoman ajoneuvon vaatimuksia.
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c) Sähköavusteiset

ja

moottorilla

varustetut

polkupyörät

19 §:n 1 momentissa on määritetty sähköavusteisen polkupyörän tarkoittavan sellaista
yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen valmistettua polkimin tai
käsikammin varustettua ajoneuvoa, joka voi myös olla varustettu sellaisella enintään
250 watin tehoisella sähkömoottorilla, joka toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy
toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa. Moottorilla
varustettu polkupyörä nähdään kuuluvaksi L-luokan ajoneuvoihin, jotka on kuvattu
ajoneuvolain pykälässä 11. Moottorilla varustettu polkupyörä kuuluu Luokan L1e, kevyt
kaksipyöräinen

moottorikäyttöinen

ajoneuvo,

alaluokkaan

L1e-A.

Moottorilla

varustetun polkupyörän (L1e-a) suurin teho saa olla enintään 1000 w. Moottori voi
toimia ilman polkemista, mutta sen on kytkeydyttävä pois päältä, kun nopeus saavuttaa
25 km/h.
Sujuvasti sähköllä -kokeilussa käytössä olevat ajoneuvot olivat polkupyörään tai jalankulkuun
verrattavia liikkumisvälineitä. Kokeilussa oli mukana sähköavusteisia polkupyöriä, kevyitä
sähköajoneuvoja ja jalankulkua korvaavia liikkumisvälineitä. Tieliikennelain mukaan kevyen
sähköajoneuvon

kuljettajaan

sovelletaan

polkupyöräilijää

koskevia

liikennesääntöjä.

Laitteiden käytössä tulee huomioida polkupyörään kohdistuvat turvallisuusvaatimukset ja
suojavälineiden käyttö. Uuden, 1. kesäkuuta 2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan
polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä suojakypärää.
Ajoneuvossa tulee olla valo, äänimerkinantolaite ja heijastimet.
Jalankulkua korvaavilla laitteilla saa liikkua jalkakäytävällä kävelynopeutta, eikä niille ole
annettu tarkempia teknisiä vaatimuksia esimerkiksi valojen tai heijastimien suhteen. Laitteen
paikan kadulla määrittää laitteen maksiminopeus. Jos liikkumisvälineen sähköavustus ei
katkea 15 km/h nopeudessa, ei sillä saa ajaa jalkakäytävällä, vaikka ajovauhti pysyisikin alle
15 km/h.
Kevyet sähköiset liikkumisvälineet tulivat laillisiksi Suomen tieliikenteessä 1.1.2016. Samassa
yhteydessä muutettiin myös rikoslakia siten, että liikennejuopumussäännökset kattavat
jatkossa

polkupyörien

lisäksi

myös

moottorilla

varustetut

polkupyörät

ja

kevyet

sähköajoneuvot.
Sähköavusteisiin polkupyöriin ja kevyisiin sähköajoneuvoihin sovelletaan polkupyörän teknisiä
vaatimuksia, eikä niille tarvitse ottaa liikennevakuutusta. Liikennevakuutus on kuitenkin
otettava moottorilla varustetuille polkupyörille, jotka eivät täytä sähköavusteisen polkupyörän
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ehtoja (L1e-A). Mitään näistä ajoneuvoluokista ei tarvitse rekisteröidä. Sen sijaan Yli 25 km/h
moottorin avustuksella kulkevat sähköavusteiset tai moottorilla varustetun polkupyörät eivät
ole tieliikennekelpoisia polkupyöriä. Ne on rekisteröitävä mopoiksi, jos se on laitteen
ominaisuuksien osalta mahdollista. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että laite on
tyyppihyväksytty mopoksi (Traficom, 2019).

Kuva 2. Tietoa sähköisten liikkumisvälineiden vakuutussäännöistä. Lähde: Liikennevakuutuskeskus
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3 Kokeilussa mukana olleet laitteet

Kuva 3. Kokeilussa mukana olleita laitteita. nelipyöräinen, katettu sähköskootteri Gomoto2.4+,
Kalkhoff Jubilee Advantage ja Move sähköpyörät ja nelipyöräinen Skand 1400 leijona sähköskootteri.

Kuva 4. Kokeilussa mukana olleita laitteita. Sähköpotkulaudat E-wheels Ribber ja Inokim Quick sekä
sähköskootteri Skand zt-09.
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Kuva 5. Kokeilussa mukana olleita laitteita. Sähkötavarapyörä Babboe Big-e.

4 Kokeilun alku
Kokeiluun valittiin mukaan useita erilaisia sähköisiä kulkuvälineitä sen hetkisen (syksy 2017)
tarjonnan perusteella. Kokeiluun haluttiin mukaan useita erityyppisiä kulkuneuvoja täyttämään
erilaisia liikkumisen tarpeita. Toimenpiteen kuvauksessa tavoiteltiin kokeiluun kymmentä
sähköajoneuvoa. Kahden tarjouskierroksen jälkeen tarjouksia saatiin seitsemästä erilaisesta
laitteesta.
Lopulta kokeiluun valittiin mukaan yhdeksän laitetta, joista kaksi oli Kalkhoffin sähköpyöriä ja
kaksi Skandin kevytsähköskoottereita. Loput kokeiltavat laitteet olivat katettu sähköskootteri
goMoto 2.4+, nelipyöräinen sähköskootteri Skand Leijona 1400, sähköpotkulauta Inokim
Quick ja istuimellinen sähköpotkulauta E-wheels Ribber. Kesken kokeilun Inokimin
maahantuoja lopetti yritystoimintansa eikä varaosia enää saatu, joten tilalle vaihdettiin Xiaomi
M365 sähköpotkulauta. Myöhemmin mukaan saatiin vielä sähköavusteinen Babboe Big-E
-tavarapyörä.
Kilpailutuksen tuloksena huomattiin, että tarjouksia on vaikea saada sähköpyöristä. Sen sijaan
erikoisempia sähköisiä liikkumisvälineitä tarjoavat yritykset olivat innokkaampia tarjoamaan
palvelujaan liisausperusteisesti. Lisäarvona yrityksille tarjottiin näkyvyyttä laitteisiin liimattavien
mainostarrojen muodossa. Näkyvyyttä yritykset saivat myös hankkeen viestinnässä. Yritykset
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saivat kokeilun loputtua käyttöönsä kokeilijoiden käyttökokemuksia hyödynnettäväksi
esimerkiksi omassa viestinnässään ja toimintansa kehittämisessä. Lisäksi laitteiden toimittajat
saivat välittää kokeilijoille tarjouksia kokeilemistaan laitteesta. Pilotilla saatiin aikaan paitsi
käyttökokemuksia kaupungin työntekijöille, myös näkyvyyttä sähköiselle liikkumiselle Turussa.
Kokeilu vauhditti uudenlaisen, sähköpyörien ja piensähkölaitteiden liisaukseen perustuvan
bisnesmallin yleistymistä, joka ennen kokeilua oli Turussa hyvin pienimutoista.
Kokeilun tavoitteena oli alun perin saada yhteensä noin 200 kokeilijaa laitteille. Tätä varten piti
saada mukaan vähintään 24 yksikköä kaupungin eri toimialoilta. Vapaaehtoisia yksiköitä
haettiin Syksyllä 2017 kaupungin sisäisissä viestintäkanavissa. Kokeilijat valittiin kyselyn
avulla.

Kysely

lähetettiin

kaikille

sekä

kaupungin

kuukausikirjeessä

Turun

kaupungin

esimiehille

ekotukihenkilöille

jaettavassa

lähtevässä

esimiestiedotteessa.

Vapaaehtoisten yksiköiden hakua jatkettiin toistamalla haku Turun Ekotuen kuukausikirjeessä,
koska kaikista yksiköistä ei saatu mukaan tarvittavaa määrää henkilöitä. Kokeiluun ilmoittautui
mukaan yhteensä 58 yksikköä. Kokeilua ei kuitenkaan toteutettu kaikissa mukaan
ilmoittautuneissa yksiköissä.

Kaavio 1. Kokeilun eteneminen yksiköissä. ©Anna Lilja
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Kokeilijoilta odotettiin sähköisen ajoneuvon käyttämistä työmatkoilla, työasiamatkoilla sekä
vapaa-aikana

ja

käyttökokemusten

raportointia

kokeilujakson

lopuksi

täytettävällä

lomakkeella. Kokeiltava ajoneuvo oli kokeilijan henkilökohtaisessa käytössä kahden viikon
ajan. Tänä aikana kokeilija sai käyttää laitetta parhaaksi näkemällään tavalla, ollen kuitenkin
vastuussa laitteen huolellisesta ja ohjeiden mukaisesta käytöstä sekä asianmukaisesta
säilytyksestä.

Kokeilijat

allekirjoittivat

ennen

kokeiluun

osallistumista

sitoumuksen

käyttöehtojen noudattamisesta.

Kaavio 2. Kokeilun aikataulu. ©Anna Lilja
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5 Kokeilun etenemisen vaiheet
CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen jokainen toimenpide on jaettu neljään osaan: tutkimus ja
suunnittelu, hankinta ja toimeenpano, demonstraatio ja seuranta sekä johtopäätökset ja
suositukset. Alla on kuvattu kunkin osion kulkua.

5.1

Tutkimus ja suunnittelu

Ensimmäisessä vaiheessa (Research and Planning) tutustuttiin kevyitä sähköisiä ajoneuvoja
koskevaan lainsäädäntöön ja markkinoilla olevaan ajoneuvovalikoimaan. Alkuselvityksessä
käytettiin hyväksi internetistä löytyviä tietoja. Kerättyjen pohjatietojen perustella tehtiin
suunnitelma siitä, millaisista laitteista pilotissa saataisiin suurin mahdollinen hyöty. Tämän
jälkeen otettiin selvää paikallisista toimijoista, joilla olisi mahdollisuus tarjota kokeiluun
tarvittavia ajoneuvoja. Laitetoimittajien kanssa käytiin sähköpostitse ja puhelimitse
markkinavuoropuhelua laitteiden liisausmahdollisuudesta.

5.2

Hankinta ja toimeenpano

Toisessa vaiheessa (Procurement & Implementation) valmisteltiin tarjouspyyntö, jolla haettiin
kymmentä erilaista sähköistä liikkumisvälinettä hankkeen käyttöön vuoden mittaiselle
liisaussopimukselle. Tarjouspyyntö lähetettiin kahdeksalle palveluntarjoajalle sähköpostitse.
Tarjouksia saatiin viidestä erilaisesta laitteesta kahdelta eri toimittajalta. Koska ensimmäisellä
tarjouskierroksella ei saatu yhtään tarjousta sähköavusteisista polkupyöristä, päätettiin
sähköpyöristä pyytää tarjouksia erikseen sähköpyöriä tarjoavilta yrityksiltä. Sähköpyöristä
saatiin tarjous yhdeltä palveluntarjoajalta. Tarjouksien pohjalta kokeiluun hyväksyttiin lopulta
yhdeksän sähkökäyttöistä liikkumisvälinettä.
Ennen tarjousten hyväksymistä ja sopimuksien laatimista hankinnoista tehtiin virallinen
päätös, jonka allekirjoitti Kaupunkikehitysryhmän johtaja. Tämän jälkeen liisaamisesta
laadittiin sopimus, joka valmisteltiin yhteistyössä kaupunginlakimiehen kanssa. Lisäksi
laadittiin laitteiden kokeilulle yleiset käyttöehdot, jotka kirjattiin kokeilijoille allekirjoitettavaan
sitoumukseen käyttöehtojen noudattamisesta. Kokeilun edetessä havaittiin, että sopimusta
laatiessa siihen olisi pitänyt kirjata vielä tarkemmin kunkin tahon vastuualueet esimerkiksi
ilkivaltatapauksissa.

Turun kaupunki 4.11.2020

13 / 76

Kun kaikki oli valmista testattavien laitteiden osalta, valmistauduttiin seuraavaan vaiheeseen
hakemalla osallistujia kokeiluun. Esimiehet pääsivät ilmoittamaan yksikkönsä mukaan
kokeiluun

täyttämällä

esimiehille

tarkoitetun

kyselyn

sähköisesti.

Esimiehet

saivat

sähköpostiinsa ilmoituksen osallistumisesta sekä tietoa kokeilusta ja ohjeet siitä, miten yksikön
työntekijöiden tulee ilmoittautua mukaan. Esimiehiä pyydettiin välittämään ohjeet ja kokeilijoille
tarkoitettu linkki ilmoittautumiskyselyyn kaikille oman yksikkönsä työntekijöille. Osallistujien
haku toteutettiin tällä kaavalla, koska toisaalta haluttiin varmistaa, että kokeilulla on esimiehen
tuki (myös vastuukysymysten takia) ja toisaalta kokeilumahdollisuutta haluttiin tarjota
tasapuolisesti kaikille yksikön työntekijöille.

5.3

Demonstraatio ja seuranta

Kolmannessa vaiheessa (Demonstration & Monitoring) aloitettiin kokeilun toteutus yksiköiden
kanssa. Kokeilut yksiköissä aloitettiin 13.8.2018. Kokeilun piti alkaa jo keväällä, mutta se
viivästyi suunnittelu- ja kilpailutusvaiheiden viedessä yllättävän paljon aikaa. Kokeilijoille
pidettiin kokeilujakson alussa käyttöopastus, jossa käytiin läpi kokeiluun tulevien laitteiden
toiminta ja allekirjoitettiin suostumus käyttöehtojen noudattamiseen. Lisäksi kukin osallistuja
sai koeajaa kokeiluun tulevan laitteen tai laitteet. Jokaiseen kokeiluun osallistuvaan yksikköön
oli mahdollisuus saada käyttöön kaksi laitetta kerrallaan. Kokeiluun ilmoittautuneet työntekijät
käyttivät yhtä laitetta enintään kahden viikon ajan. Laite oli tämän ajan kokeilijan
henkilökohtaisessa käytössä ja hän saattoi käyttää laitetta niin työmatkoihin, työasiamatkoihin
kuin vapaa-ajallaan tekemiinsä matkoihin. Kahden viikon testijakson jälkeen työntekijä täytti
kokeilua koskevan kyselylomakkeen ja luovutti laitteen seuraavalle kokeilijalle yksikön sisällä.
Laitteet olivat yhdessä yksikössä korkeintaan kaksi kuukautta. Tämän jälkeen kokeilun
koordinaattori siirsi laitteen seuraavaan yksikköön. Kokeilun kulku on kuvattu tarkemmin
kaavioissa 1 ja 2.
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Kaavio 3. Kokeilun kulku. ©Anna Lilja
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Kaavio 4. Kokeilun kulku. ©Anna Lilja

Kokeilun rakenne pyrittiin suunnittelemaan niin, että laitteiden siirtely tuottaisi mahdollisimman
vähän työtä. Sähköisten liikkumisvälineiden kokeilu toteutettiin yhteistyössä hankepartneri
Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian kanssa.
Valonia oli mukana kokeiluun liittyvien kyselyiden ja kestävän liikkumisen opetusmateriaalien
valmistelussa sekä koulutusten järjestämisessä. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti
Valonian vastuulla olisi ollut laitteiden siirtäminen yksiköiden välillä ja käyttökoulutus
yksiköissä. Käytännössä tämän työn teki kokeilun koordinaattori Valonian henkilöstön
avustamana. Tämä johtui siitä, että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen laitteiden ja
kokeilijoiden aikataulujen yhdistäminen ja kokeilujaksoista sopiminen vaativat ennakoitua
enemmän organisointia ja aikatauluihin tuli paljon muutoksia.
Tavoitteena oli, että laitteet siirtyisivät suoraan edellisestä kokeiluyksiköstä seuraavaan. Tämä
osoittautui kuitenkin käytännössä mahdottomaksi toteuttaa. Myöskään suunniteltu rakenne ei
ollut käytännössä toimiva, sillä kokeilijoiden määrä ja sopivat aloitusajankohdat vaihtelivat
yksiköissä

niin

merkittävästi,

että

siirrot

eivät

rytmittyneet

suunnitellulla

tavalla.

Kokeiluyksiköihin oli lisäksi vaikea saada yhteyttä ja sopivien koulutusajankohtien löytyminen
oli haastavaa. Kävi myös ilmi, että vain harva kokeilija oli lopulta todella sisäistänyt, mihin oli
lähdössä mukaan, eikä kokeilusta kertovaa infomateriaalia ollut luettu ennalta. Suunniteltu
rakenne osoittautui myös monelle yksikölle toimimattomaksi ja tästä syystä laitteita kokeiltiin
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yksiköissä huomattavasti alkuperäisajatuksesta poikkeavalla tavalla. Laitteita kokeiltiin
esimerkiksi viikon pätkissä, tai siten, että laitteet olivat koko kokeilijajoukon käytettävissä
yksikössä aina tarvittaessa. Tämä aiheutti haasteita palautekyselyn analysoinnissa. Lisäksi
kokeilut aikataulutettiin niin pitkälle etukäteen, että esimerkiksi lomat tai sairaspoissaolot
saattoivat aiheuttaa sen, ettei mukaan ilmoittautunut henkilö pystynytkään omalla vuorollaan
käyttämään sovittua laitetta.
Kokonaisuudessaan kokeilulle suunniteltu toteutustapa oli haastava ja paljon työaikaa vaativa.
Kokeiluyksiköiden valinta aloitettiin käymällä läpi esimiehille tarkoitettuun kyselyyn vastanneet
yksiköt. Näistä poimittiin esimiehen antama yksikön nimi ja se käytiin lisäämässä työntekijöille
tarkoitetun kyselyn valikkoon. Esimieskyselyn läpikäynti ja uusien yksiköiden lisääminen
työntekijäkyselyyn oli tehtävä säännöllisesti, sillä uusia yksiköitä ilmoitettiin mukaan kokeilun
edetessä, eikä uusista vastauksista tullut kokeilua koordinoivalle henkilölle erillistä ilmoitusta.
Tämän jälkeen mukaan ilmoittautuneille esimiehille lähetettiin viesti, jossa ohjeistettiin
lähettämään tietoa kokeilusta

ja

ilmoittautumislinkki kaikille hänen alaisuudessaan

työskenteleville henkilöille. Ilmoittautuminen tehtiin näin, koska haluttiin, että kokeilulla on
esimiehen tuki ja suostumus mahdollisten ongelmatilanteiden varalta. Tällä menettelyllä
pystyttiin myös valvomaan, ketkä kaikki kokeiluun ilmoittautuvat ja ohjaamaan kaikki
ilmoittautujat täyttämään kyselyyn oman työyksikkönsä. Käytännössä tieto ei kuitenkaan
kulkenut odotetulla tavalla. Kokeilusta tiedon saaneet työntekijät ilmoittivat itse itsensä mukaan
ilmoittautumislinkin kautta. Tämän jälkeen vastaukset käytiin läpi ja niiden pohjalta osoitettiin
yksikölle kokeiltavat laitteet ja kokeiluajankohta.
Viestin kulku oli vaikeaa hoitaa tehokkaasti ja sopivien koulutusajankohtien löytäminen oli
haastavaa. Koulutus piti sopia niin, että siihen pääsi osallistumaan mahdollisimman suuri
joukko kokeilijoita osallistuvasta yksiköstä, Valonian työntekijä sekä kokeilun koordinaattori.
Aikataulu oli usein myös tiukka. Alun perin oli suunniteltu, että Valonian edustaja antaisi
koulutuksen yhteydessä myös fiksun liikkumisen infon, mutta tämä ei ollut mahdollista.
Käyttöönottokoulutuksissa käytiin aluksi läpi kokeilun kulku ja allekirjoitettiin sitoumus
käyttöehtojen noudattamiseen. Tämän jälkeen siirryttiin tutustumaan laitteisiin, käytiin läpi
niiden toiminta, lataus ja huomioitavat asiat. Tämän jälkeen kukin kokeilija koeajoi laitteen. Kun
kokeilijalla vaikutti olevan laite hallinnassaan, hänelle luovutettiin avaimet. Kokeilujakso alkoi
aina käyttökoulutuksesta ja laite tai laitteet jäivät suoraan yksikön käyttöön.
Koulutuksia järjestettiin kaikkiaan 35 kertaa. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti
käyttökoulutuksia olisi ollut 24 kertaa. Kokeilijoita oli vaikea saada yhdestä yksiköstä täyttä
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määrää, yleisimmin yhdestä yksiköstä oli mukana 2–4 kokeilijaa. Tämä tarkoitti sitä, että myös
laitteiden siirtelyä oli paljon enemmän kuin suunnitelmassa. Myös käyttämättömiä aikoja jäi
paljon, sillä yksiköiden aikataulut eivät sopinut yhteen ja välillä koulutusaikoja oli hyvin
haasteellista saada sovittua. Laitteet saattoivat olla käyttämättä useita viikkoja, koska sopivaa
aikaa koulutukselle ei saatu sovittua.
Sopivan laitteen valinta yksikköön oli mutkikasta. Laitteita sijoitettaessa pyrittiin ottamaan
huomioon, mitä laitteita yksikkö oli toivonut, minkälaiset säilytystilat ja latausmahdollisuudet
yksiköillä ja kokeilijoilla on käytössään, jotta laitetta voidaan säilyttää turvallisesti, sekä
esimerkiksi lomat tai muut esteelliset ajankohdat kokeilijoilla. Useinkaan kaikkia paloja ei saatu
sopimaan, mistä syystä osa mukaan ilmoittautuneista kokeilijoista vetäytyi kokeilusta, sillä he
eivät päässeet testaamaan juuri sitä laitetta, jonka olivat ilmoittaneet sopivimmaksi.
Jotta kokeilu olisi sujunut tehokkaammin olisi tarvittu jokin ajanvarausjärjestelmä, josta
kokeilija olisi voinut varata itselleen sopivan kokeiluajan haluamallaan laitteella ja josta olisi
myös

nähnyt

laitteen

varaustilanteen.

Tämä

olisi

edellyttänyt

täysin

toisenlaista

kokeilurakennetta sekä täysiaikaista työntekijää kokeilun pyörittämiseen, jotta käyttöopastus
olisi saatu annettua aina tarvittaessa. Kokeilun edetessä tutkittiin mahdollisuutta jollekin
sähköiselle ajanvarausjärjestelmälle, mutta toimivaa systeemiä ei kokeilun aikana löydetty.
Liisaussopimusten päätyttyä kaupungilla olisi ollut mahdollisuus lunastaa laitteet itselleen.
Lopulta vain kaksi sähköavusteista polkupyörää ja sähköavusteinen tavarapyörä lunastettiin
Turun kaupungin työntekijöiden käyttöön.

5.4

Johtopäätökset ja suositukset

Neljännessä vaiheessa (Conclusions & Recommendations) käytiin läpi kokeilusta saadut
kyselypalautteet. Niiden perusteella vedettiin johtopäätöksiä siitä, minkälaisia eroja laitteiden
välillä oli, ja miten hyvin ne soveltuivat kokeiluun osallistuvien yksiköiden käyttöön. Käytännön
haasteista huolimatta kokeilu oli onnistunut, sillä sen kautta saatiin arvokasta tietoa ja
kokemusta siitä, miten jatkossa vastaavanlainen järjestely tai laitteiden hankkiminen
kaupungin työntekijöiden käyttöön kannattaa toteuttaa kaikkien kannalta tehokkaasti ja
järkevästi.
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Kaavio 5. Kokeilun toimialajakauma
kyllä

ei

29 %

71 %

Kaavio 6. ”Oletko ennen kokeillut sähkökäyttöistä liikkumisvälinettä?”

Outlookin

kalenteri

saattaisi

jatkossa

olla

hyödynnettävissä

tämänkaltaiseen

varaustoimintaan. Realistisempi vaihtoehto on hoitaa koko järjestelmä varauksineen ja
huoltoineen kokonaan alaan perehtyneen yrityksen kautta. Excel-taulukon avulla hoidettu
varaussysteemi oli hidas, epäkäytännöllinen ja virheille altis. Kaupungin etu ei ole omistaa
laitteita itse, vaan vuokrata tai liisata kalusto asiantuntevalta taholta. Systeemin
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kustannustehokkuus kärsii, jos laitteet ovat epäkunnossa tai niistä ei muuten osata pitää
tarpeeksi hyvää huolta (siivous, huolto, siirtely, korjaaminen jne.). Toinen vaihtoehto on, että
kaupungilla olisi osoittaa omaa henkilöstöä huolehtimaan asiasta, mutta se ei nykypäivänä ole
enää todennäköistä.
Kokeilujaksoja oli yhteensä 123, yksittäisiä kokeilijoita oli 83 eri henkilöä. Heistä osa kokeili
muutamaakin eri laitetta. Eri yksiköitä oli mukana nelisenkymmentä. Kokeilussa mukana olleet
käyttäjät antoivat pääsääntöisesti hyvää palautetta käyttämistään laitteista. He olivat iloisia
saamastaan mahdollisuudesta sekä toivoivat jatkoa tämänkaltaisille kokeiluille ja myös laitteita
pysyvästi omiin yksiköihinsä. Reilun vuoden mittainen kokeilu antoi eri laitteille paljon
näkyvyyttä sekä kaupungin työntekijöiden keskuudessa että myös kaupunkikuvassa
ylipäätään. Vastausten perusteella kanssakulkijat olivat hyvinkin kiinnostuneita moderneista
laitteista ja kiinnittivät niihin enimmäkseen positiivista huomiota.
Käyttäjien työ- ja työasiamatkojen pituudesta ei välttämättä voida vetää johtopäätöksiä heidän
innokkuuteensa käyttää laitetta näillä matkoilla. Suurimpia syitä valita joku muu kulkuneuvo
olivat sähkölaitteen hitaus tai vastaavasti oman työn tiukka aikataulu, samoin kuin kiire kotiin
työpäivän jälkeen. Lisäksi turvattomuuden tunne muun liikenteen seassa oli rajoittava tekijä.
Pyörätien puute ja toisaalta jalankulkijoiden varominen nostivat kynnystä ottaa laite käyttöön.
Vapaa-ajan käyttöä rajoitti pelko korvausvelvollisuudesta onnettomuus- tai kolaritilanteissa.
Useista vastauksista huomasi suomalaisten pidättyvän ja huomiota karttavan luonteen:
äänimerkkiä ei kehdattu käyttää ja liika huomio tuntui kiusalliselta. Kokeilun aikana kuluva talvi
oli keliolosuhteiltaan erittäin haastava, koska pakkasta ja lunta oli reilusti lähes koko talven
ajan. Vaikka laitteissa oli talvirenkaat, ne jäivät helposti lumeen kiinni kevyen rakenteensa
vuoksi.
Vastaajat tekivät oman arvionsa ajetuista kilometreistä vapaa-ajallaan, työmatkoilla ja
työasiamatkoilla.

Näiden

perusteella

laitteilla

on

ajettu

seuraavat

kilometrimäärät

kokeilujakson aikana:
Vapaa-ajalla

kuljettujen

kilometrien 1506 km

yhteenlaskettu määrä kokeilun aikana:
Työasiamatkoilla kuljettujen kilometrien 1191 km
yhteenlaskettu määrä kokeilun aikana:
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Työmatkoilla

kuljettujen

kilometrien 2200 km

yhteenlaskettu määrä kokeilun aikana:

Kaavio 7. Kulkutapajakauma

Muutamia yleisiä palautteista nousseita huomioita:
·

Kaupungin keskusta ei ollut ihanteellinen paikka käyttää erityisesti isompikokoisia
laitteita (nelipyöräisiä sähköskoottereita). Hieman rauhallisemmat ja leveämmät väylät
esimerkiksi lähiöissä koettiin paremmin soveltuviksi. Tietyöt, kapeat kadut ja ihmisten
runsas määrä hankaloittivat käyttöä. Lisäksi pelättiin laitteiden joutumista varkaiden
kynsiin.

·

Turvallisuus ja nopeus nousivat suurimmiksi tekijöiksi kunkin laitteen kohdalla. Jonkin
verran rajoituksia tuli vastaan reiteillä, joiden varsilla ei ollut pyöräteitä. Autojen seassa
laitteilla oli turvatonta ajaa (käytännössä samanlaisia ajatuksia, kuin pyöräilijöillä).
Toinen rajoittava tekijä oli työasiamatkoissa työpäivän kireät aikataulut. Esimerkiksi
kotihoidon työntekijöille useampikin laite olisi ollut todella soveltuva, ellei päivän
aikataulu olisi ollut niin kireä ja etäisyydet pitkiä, että autoa oli pakko käyttää. Toisaalta
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pidempiaikaisella kokeilulla voitaisiin selvittää, korvaisiko laitteen pysäköimisen
helppous auton parkkipaikan etsimisen sijaan sen viiveen, jonka sähkölaite häviää
autolle nopeudessa.
·

Laitteilla saatiin paljon näkyvyyttä kokeilulle sekä kaupungin työntekijöiden parissa että
Turussa ja sen lähiseudulla muutenkin.

·

Suurin osa muista tienkäyttäjistä suhtautui laitteisiin positiivisesti ja uteliaasti. Jonkin
verran negatiivista huomiota tuli skoottereille, koska ne näyttivät ulkomuodoiltaan
samanlaisilta kuin tavalliset bensiinikäyttöiset skootterit, joilla ei saa ajaa pyörätiellä.

·

Kaikki laitteet saivat enemmän hyviä kuin huonoja arvosteluja.

·

Kansanterveydellisistä syistä laitteiden käyttö voi olla kyseenalaista, koska ne
korvasivat hyvin paljon kävelyä tai pyöräilyä. Niillä siis tehtiin matkoja kävely- tai
pyöräilytäisyydellä sijaitseviin kohteisiin eivätkä ne korvanneet autoilua niin paljon kuin
alun perin toivottiin. Toisaalta kaupungin eri toimialat ja yksiköt ovat niin erilaisia ja
vaihtelevia, että laite, joka on täysin sopimaton tiettyyn kohteeseen, voi kuitenkin olla
hyödyllinen ja kustannustehokas jossakin toisaalla.

·

Sähkölaitteilla kuljettu määrä työmatkoilla, työasiamatkoilla ja vapaa-ajalla oli yhteensä
4897 kilometriä. Jos nämä kilometrit olisi kuljettu autolla, hiilidioksidipäästöt olisivat
olleet 651,3 kilogrammaa (keskikokoisen auton

CO2-kerroin

0,133

kg/km).

Sähköpyörän päästöt tällä kilometrimäärällä ovat 9,8 kiloa (kerroin 0,002 kg/km). Jos
sähkölaitteilla olisi korvattu pelkästään autoilua, hiilidioksidipäästöjä olisi säästetty
kokeilun aikana 640 kiloa. Kertoimet katsottu täältä. Sähkölaitteet kuitenkin korvasivat
kulkumuotona myös kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, joten kokeilussa säästetyt
hiilidioksidimäärät ovat todellisuudessa vähäisempiä.
·

Lopuksi kysyttiin yleisesti palautetta kokeilusta. Pääasiassa kokeilua pidettiin hyvänä
asiana ja tämän tyylisiä mahdollisuuksia kaivattiin lisää. Osa kokeilijoista ilmoitti
olevansa halukas hankkimaan vastaavanlaisen laitteen itselleen, kunhan hinnat
tulisivat

maltillisemmiksi.

vaikutusmahdollisuutta

Vastaajat

kokeiltavan

toivoivat

laitteen

jatkossa

valitsemiseen

sekä

suurempaa
pidempää

kokeiluaikaa. Suurin osa avoimista palautteista liittyivät laitteiden ominaisuuksiin ja
käytännöllisyyteen. Laitteita on arvioitu liitteessä 4.
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Käyttömukavuus
LAITTEEN SOVELTUVUUS KULKEMIINI…
TOIMINTAVARMUUS
SÄILYTYKSEN HELPPOUS

22

43

KULKUVÄLINEEN OHJATTAVUUS

24

41

Erittäin hyvä

Hyvä

15

Ei hyvä eikä huono

Huono

10 0
9 3

20

90

12

43

26

50

20

41

18

AJOMUKAVUUS

8 52

37

37

3

17

15

35

19

AKUN KESTO

TURVALLISUUDEN TUNNE AJONEUVOA…

11 40

47

28

AKUN LATAUKSEN HELPPOUS

53

19

36

28

Erittäin huono

Kaavio 8: Suurin osa laitteista sai hyvän tai erittäin hyvän arvostelun eri ominaisuuksia verrattaessa.
Sama laite saattoi kuitenkin saada hyvinkin erilaiset arvostelut kahden eri käyttäjän välillä, eli
yksiköissä olisi hyvä miettiä tarkkaan, minkälainen laite soveltuisi juuri heidän henkilökunnalleen
parhaiten.

Kokeillut välineet ja niiden
suosio
SÄHKÖAVUSTEINEN … 1
13
13
SÄHKÖSKOOTTERI (SKAND ZT)

7

8

NELIPYÖRÄINEN SÄHKÖPOMO… 3 5
SÄHKÖAVUSTEINEN …
0

8

5

14
13 15
15
14
10 12 15
14 16
10

20

15

20

25

Halukkuus käyttää työasiamatkoilla jos olisi mahdollisuus
Valmius ostoon kokeilun jälkeen
Kokeilijamäärä

Kaavio 9. Kokeillut välineet ja niiden suosio toisiinsa nähden. Suurin osa vastaajista olisi halukas
käyttämään laitetta, jos sellainen olisi työpaikalla tarjolla. Moni oli myös kiinnostunut ostamaan
vastaavan laitteen itselleen, mikäli hinta olisi huokeampi. Taakkapyörä saatiin mukaan kokeiluun
myöhään ja se meni pian rikki, eikä siten ehtinyt saada paljon kokeilijoita.
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Sähköisen kulkuvälineen käyttö
työmatkoilla ja työasiamatkoilla
EN KERTAAKAAN

37

18

1-2 PÄIVÄNÄ VIIKOSSA

35

29
11

3-4 PÄIVÄNÄ VIIKOSSA

18

6

PÄIVITTÄIN
0

25

5

10

Työasiamatkat

15

20

25

30

35

40

Työmatkat

Kaavio 10. Sähköisen kulkuvälineen käyttö työmatkoilla ja työasiamatkoilla. Laitteiden hyödyntämisen
välillä oli isoakin vaihtelua. Suurimmat syyt olla käyttämättä laitetta työ- tai työasiamatkalla oli hitaus,
kiireinen aikataulu, keliolosuhteet ja turvallisuus.

Sähköisen kulkuneuvon käyttö
vapaa-ajan matkoilla
EN KERTAAKAAN

27

1-2 PÄIVÄNÄ VIIKOSSA

33

3-4 PÄIVÄNÄ VIIKOSSA

16

5-6 PÄIVÄNÄ VIIKOSSA

6

PÄIVITTÄIN

8
0

5

10

15

20

25

30

35

Kaavio 11. Sähköisen kulkuneuvon käyttö vapaa-ajan matkoilla. Suurin este vapaa-ajan käytön
vähyyteen oli pelko korvausvelvollisuudesta kolari- tai onnettomuustilanteessa. Toisaalta vapaa-ajalla
ei koettu samoja aikataulurajoitteita, kuin töissä.
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6 Kokeilussa ilmenneet haasteet
6.1

Aikataulu

Koska kokeilu toteutettiin osana hankkeen yhtä toimenpidettä, aikataulu oli melko kiireinen
eikä suunnittelulle jäänyt riittävästi aikaa. Koska palveluntarjoajia oli vähän eikä ensimmäisellä
tarjouspyyntökierroksella saatu yhtään tarjousta sähköpyöristä, kokeilun aloitus venyi
pidemmälle, kuin oli tarkoitus. Kokeilu kesti suunnitellun puolentoista vuoden sijaan vuoden.
Varausjärjestelmää olisi pitänyt kehittää käytännöllisemmäksi, tai se olisi pitänyt hoitaa
erillisen järjestelmän kautta. Jos kaupungin työntekijöiden käyttöön haluttaisiin hankkia
sähköisiä kulkuvälineitä, niiden omistus, huolto ja ylläpito tulisi keskittää yhden tahon käsiin.
Tämän tahon tulisi hoitaa kalustoa päätyönään.

6.2

Keliolosuhteet

Runsas lumen määrä, kovat pakkaset ja riittämätön teiden kunnossapito haittasivat kokeilua
talviaikaan. Kokeiluun oli vaikeaa saada talvikaudelle osallistujia, ja toisaalta kaikkien laitteiden
käyttö ei edes ollut suositeltavaa lumiseen aikaan. Näille laitteille yritettiin löytää
talvikuukausille sisäkäyttökohdetta, mutta sopivaa kokeilupaikkaa ei löytynyt. Kaikissa
laitteissa oli talvirenkaat, mutta mahdollisesti epävarmuus laitteiden käsittelyn suhteen ja
talvipyöräily ylipäätään saattoivat tuntua ainakin osassa kokeilijoita vieraalta.

6.3

Vastuukysymykset

Kilpailutuksessa olisi voinut hyödyntää kaupungin hankintaosastoa enemmän. Sopimuksia ei
ehditty eikä osattu laatia niin, että esimerkiksi vastuuasioista olisi ymmärretty sopia
täsmällisemmin. Tämänkaltainen hankintaprosessi oli kuitenkin niin uutta kaikille, että moni
asia voidaan katsoa aloittelijan virheeksi.
Suurimmassa osassa laitteita ilmeni joitain vikoja tai ne joutuivat ilkivallan kohteeksi. Selkeitä
vastuita korvausvelvollisuuksista ei ollut sovittu tai niistä oli erimielisyyksiä. Kokeilijoiden
vapaa-ajan

käyttöä

omakustanteisesti.

rajoitti

pelko

Epäselvää

oli

laitteen
myös

rikkoontumisesta
se,

kuka

ja

vastaa

sen

korvaamisesta

henkilövahingoista

onnettomuustilanteissa.
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6.4

Huolto

Laitteiden moderniudesta ja suhteellisen harvinaisesta tarjonnasta johtuen varaosien
saaminen rikkoutuneiden tilalle oli hidasta. Laitteet saattoivat olla pitkiäkin aikoja käyttämättä,
koska maahantuoja ei saanut ehjiä osia tilalle. Yhdestä sähköpotkulaudasta jouduttiin
luopumaan kokonaan, koska maahantuojan toiminta lakkautettiin. Joidenkin laitteiden
huoltoajat olivat myös erikoisia, koska huolto ei tapahtunut päätyönä, vaan iltaisin ja
viikonloppuisin. On todennäköistä, että teknisissä laitteissa ilmenee vikoja, ja siksi jatkossa
kannattaa varmistaa, että huolto tapahtuu omassa kaupungissa (tai ainakin suhteellisen
lähellä) ja että varaosia saa kotimaasta.

6.5

Kuljetuskaluston puute

Kuljetuskalustoa ei ollut käytettävissä laitteiden siirtoihin. Kuljetuspalvelun hankkimista
pidettiin turhana, koska laitteiden oli ajateltu siirtyvän suoraan yksiköstä toiseen. Pian kävi
selväksi, että kuljetuspalvelu olisi ollut järkevää hyödyntää. Koordinaattori ajoi laitteet itse
yksiköihin, ja palasi takaisin parhaaksi katsomallaan tavalla. Laitteiden rikkoutuessa ongelma
kulminoitui, koska valmista suunnitelmaa toimimattoman laitteen huoltoon siirtämiseen ei ollut.
Muutaman kerran hyödynnettiin kaupunkipyörien asemien tasapainottamisesta vastaavaa
yritystä, mutta varsinaista sopimusta heidän kanssaan ei ollut tehty.

6.6

Varastointiongelmat

Tämän kaltaisessa kokeilussa laitteille tarvitaan välivarastointipaikka, joka on suljettu
ulkopuolisilta, mutta johon kokeilun koordinaattorilla on vapaa pääsy. Varastotilaa tarvitaan,
sillä on käytännössä mahdotonta siirtää laitteita suoraan yksiköstä yksikköön, koska
aikataulujen yhteensovittaminen useiden tahojen kanssa ei ole mahdollista. Laitteet vievät
huomattavasti vähemmän tilaa kuin autot, eli sinänsä niiden säilytykseen liittyvät pulmat on
helpompi ratkaista, kuin autojen säilytys.
Laitteiden varastointia ei suunniteltu lainkaan ennen kokeilun aloitusta. Toimituspaikkana ja
välivarastona käytettiin ulkopuolisen yhteistyötahon varastoa, jonka käytöstä sovittiin
suullisesti. Mitään ehtoja ei tässä yhteydessä sovittu. Varastolle pääsi ainoastaan silloin kun
siellä oli yrityksen oma työntekijä paikalla.
Varaston puutteen vuoksi laitteita säilytettiin väliaikaisesti mm. operoivan tahon toimiston
pihalla. Varastointimahdollisuuksia lähdettiin selvittämään vasta siinä vaiheessa, kun ulkona

Turun kaupunki 4.11.2020

26 / 76

varastointi ei enää ollut mahdollista ilmojen kylmetessä. Osa laitteista mahtui säilytykseen
kaupungin parkkihalliin. Näin varastoinnista ei koitunut lisäkustannuksia hankkeelle.
Parkkihalli toimi laitteiden välivarastona kokeilun loppuun asti. Laitteiden huoltojen,
korjaamisten ja talvirenkaiden vaihdon yhteydessä ongelmaksi muodostui se, ettei
yhteistyökumppaneilla ollut pääsyä parkkihalliin, jolloin koordinaattorin oli aina oltava mukana
laitteita noudettaessa, jolloin siirtely oli helpoin toteuttaa koordinaattorin toimesta.
Suositeltavaa olisi ratkaista varastointi- ja pysäköintikysymykset hyvissä ajoin ennen kokeilun
aloitusta tai laitteiden hankintaa.

7 Kokeilun kustannukset
Laitteiden kuukausittainen liisausmaksu yhteensä 2320 €.
Varastointi ja kuljetukset 0 € (tähän kannattaa panostaa jatkossa).
Korjaukset ja palveluun kuulumaton huolto 50 €
Turva- ja lisävarusteet (kypärät, lukot, laitteiden tarroitus) 182 €
Työaika: 1 hanketyöntekijä, muiden töiden ohessa n. 2 vuotta + 2 kk Valonian työntekijää
avustavissa tehtävissä

7.1

Laitekohtaiset kulut
Leasinghinta kk
1400 208 €

Skand

12 kk
2496 €

nelipyöräinen
sähköskootteri
Skand

ZT-09 158 €

1896 €

kaksipyöräinen
sähköskootteri
(polkimet)
Skand

ZT-09 158 €

1896 €

kaksipyöräinen
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sähköskootteri
(kaasukahva)
Skand

goMoto 258 €

3096 €

2.4+ nelipyöräinen
katettu
sähköskootteri
E-wheels Ribber

345 €

4140 €

Inokim Quick 2

330 €

3960 €

Kalkhoff

Jubilee 199,67 €

2396,04 €

Jubilee 208 €

2496 €

Big-E 456 €

4560 €

Move
Kalkhoff
Advange
Babboe
taakkapyörä
Taulukko 1. Laitteiden liisaushinnat kuukaudessa ja vuodessa.

8 Tehdyt selvitykset
Yhteistyökokeilu BSR Electric -hankkeen kanssa, josta tuloksena raportti: Light electric
vehicles in winter conditions
Opinnäytetyö (AMK): Ville Heikkilä, Kevyiden sähköajoneuvojen soveltuvuus ympärivuotiseen
liikennekäyttöön
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9 Täyssähköinen yhteiskäyttöauto
Kupittaalla puolivuotisessa kokeilussa

9.1

Taustaa

Kokeilun toinen osa käynnistyi syksyllä 2019 pienlaitekokeilun päätyttyä. Laboratorioalueena
toimivaan Kupittaan kaupunginosaan haluttiin tuottaa yhteiskäyttöautopalvelu. Kupittaa
Tiedepuiston

alueella

on

tiiviskaupunkirakenne

ja

ajoittain

merkittäviä

haasteita

pysäköintipaikkojen suhteen. Kokeilulla haluttiin samalla testata yhteiskäyttöpalvelun
mahdollista kysyntää alueella ja tarjota alueen asukkaille helppo keino kokeilla uutta palvelua,
joka laajetessaan voisi korvata oman auton omistustarpeen.
Palvelu päätettiin toteuttaa puolivuotisena kokeiluna, jossa tultaisiin selvittämään sen hetkinen
yhteiskäyttöisyyden kysynnän taso, tietynlainen palvelun rahoitusmalli sekä käytännön
kokemuksia yhteiskäyttöisyyteen liittyen. Tälläkin kokeilulla haluttiin selvittää laitteiden kykyä
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palvella käyttäjiensä liikkumistarvetta työpäivän aikana ja nähdä, miten paljon laitteet pystyvät
korvaamaan auton käyttöä.

10 Yhteiskäyttöautoista
Autojen yhteiskäyttö (Car-Sharing, Car Clubs) on hajautettua ja arkisiinkin tarpeisiin
soveltuvaa joustavaa autonvuokrausta. Autojen yhteiskäyttö on järkevää, sillä autot seisovat
suurimman osan ajasta käyttämättä. Keskimäärin autot ovat käyttämättä yli 90 prosenttia
ajasta (Motiva 2019).
Palveluun rekisteröitynyt asiakas saa auton käyttöönsä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa
ja yleensä useista paikoista. Tarjolla saattaa olla erilaisia autoja henkilöautoista
pakettiautoihin. Auto varataan internetistä, mobiilisovelluksen kautta tai puhelimitse. Auton
avaaminen ja sulkeminen tapahtuu yleensä sirukortilla tai matkapuhelimella, ja avaimet ovat
valmiiksi auton sisällä. Maksutapoja on erilaisia. Liisauksessa, esimerkiksi organisaation
ollessa kyseessä, auton käytöstä maksetaan kiinteä kuukausimaksu ja sen myötä autoa voi
organisaation sisällä käyttää rajattomasti. Myös käyttöön perustuva maksu on mahdollinen.
Tällöin asiakas maksaa kustakin varauksesta käytetyn ajan mukaan. Länsi-Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa autojen yhteiskäyttö on lisääntynyt voimakkaasti jo 1990-luvulta lähtien.
Yritykset voivat käyttää autojen yhteiskäyttöpalveluja työasiamatkoihin. Näin yritys välttyy
omien autojen hankinnalta ja säästää myös pysäköintikuluissa, kun työntekijöiden ei tarvitse
tulla omalla autolla töihin vain työasiamatkojen vuoksi. Työnantaja voi myös tarjota autojen
yhteiskäyttöä työsuhde-etuna työntekijöilleen (Motiva 2019).

11 Suunnitteluvaihe
Yhteiskäyttöautopalvelun suunnittelu aloitettiin tutkimalla eri palveluntarjoajia, joiden
liiketoimintaan kuuluu yhteiskäyttöön perustuvaa liisauspalvelua. Hankkeelle luonteenomaiset
”ketterä kokeilu” ja pienkilpailutus takasivat sen, että palvelu pystyttiin järjestämään nopealla
aikataululla ilman suurta ja hidasta hankintaprosessia. Yhteiskäyttöauto haluttiin tuottaa
käyttäjille liisauksena, koska kaupungin ei kannata investoida palveluun, josta ei ole
aikaisemmin kokemusta.
Koska auton haluttiin olevan käyttövoimaltaan sähköllä kulkeva, etsittiin laboratorioalueelta
yhteistyöhön halukkaita kiinteistönomistajia, joilla olisi joko latauspiste olemassa tai aikomus
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asentaa sellainen lähitulevaisuudessa. OP Pohjola Sairaala oli kiinnostunut yhteistyöstä.
Pohjolan uuteen sairaalarakennukseen oli jo rakentamisvaiheessa asennettu useita
sähkölatauspaikkoja. Heidän kanssaan ei kuitenkaan lähdetty edistämään yhteistyötä, koska
yhteiskäyttöautoa olisi pitänyt säilyttää parkkihallissa, jonne pääsy oli ilta-aikaan ja
viikonloppuisin rajoitettua.
Kupittaan suurimman kiinteistönomistajan, Turun Teknologiakiinteistöjen (TTK) kanssa oli jo
vuosia käyty keskustelua sähkölatauspisteiden asentamisesta. TTK omistaa Turun
Tiedepuistossa 136 000 neliömetriä vuokrattavaa toimitilaa. Yhtiön suurimpia vuokralaisia ovat
Turun kaupunki, Turun yliopisto ja Åbo Akademi, joiden lisäksi yhtiön tiloissa toimii noin 300
muuta yritystä ja organisaatiota. Aika oli kypsä ja TTK:n oma hanke Turku Energian kanssa
edennyt siihen pisteeseen, että sähkölatauspistettä oltiin juuri kevään kynnyksellä
asentamassa myös Joukahaisenkadulla sijaitsevaan ICT-City rakennukseen. ICT-Cityn
parkkihalli

oli

yhteiskäyttöautopalvelulle

ideaalinen,

sillä

parkkihallin

ovi

on

ympärivuorokautisesti auki. TTK:n kanssa sovittiin, että kokeilun ajaksi yhteiskäyttöauto
sijoitetaan heti ensimmäiseen parkkiruutuun, joka normaalisti on Turun ammattikorkeakoulun
(amk) käytössä. Kyseinen järjestely sopi myös amk:lle.

12 Tarjouspyynnöt ja sopimus
Tarjouspyyntö lähetettiin kymmenelle palveluntarjoajalle loppuvuodesta 2019. Joukossa oli
myös muutama yritys, joilla ei tiedetty olevan yhteiskäyttöautopalvelua, mutta jotka saattaisivat
olla kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa. Tämä toimintatapa opittiin kevyiden sähköisten
kulkuneuvojen kilpailutuksesta; tarjouspyyntöön vastasivat myös sellaiset tahot, joilla ei vielä
ollut kyseistä palvelua toiminnassa. Kokeilukulttuurin ansiosta toimintaa on mahdollista saada
käytäntöön nopeastikin ilman valtavaa ponnistusta.
Kriteereinä ja vaatimuksina tarjouspyynnössä oli listattu palvelun hinta, auton käyttövoimana
100

%

sähkö

ja

rahoitusmalli,

jossa

kaupungin

maksamasta

kuukausittaisesta

liisaussummasta vähennettäisiin ulkopuolinen käyttö, eli yksityisajo. Palvelu haluttiin tuottaa
niin, että virka-aikana auto olisi kaupungin työntekijöiden käytössä, mutta iltaisin ja
viikonloppuisin autoa saisivat vuokrata myös yksityishenkilöt.
Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöön saatiin kaksi tarjousta. Helmikuussa 2020 tehtiin
sopimus Turun kaupungin ja Hertz Car Sharingin välillä yhteiskäyttöisen sähköauton
liisaamisesta.
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13 Yhteistyökumppanit
Kupittaalta tunnistettiin muutamia tahoja yhteistyökumppaneiksi kokeiluun. Kumppanuudella
haettiin sekä sitä, että autosta saataisiin suuremman käyttäjämäärän myötä enemmän
kokemusta, että liisauskulujen kattamista. Sijaintinsa ja roolinsa vuoksi luonteviksi
yhteistyökumppaneiksi otettiin Turun amk, Turun Teknologiakiinteistöt (TTK) ja Turku Science
Park (TSP). Kaikki kolme tahoa ovat fyysiseltä sijainniltaan hyvin lähellä autoa ja
parkkipaikkaa. Lisäksi TTK omisti parkkipaikan ja amk:lla oli omia yhteiskäyttöautoja samassa
hallissa. TTK on myös halliin asennetun sähkölatauspisteen omistaja.
TTK:n kanssa sovittiin, että kaupunki saa kokeilun ajan käyttää yhtä parkkipaikkaa
veloituksetta. Normaalisti ko. paikka on amk:n käytössä, mutta koska heilläkään ei ollut
akuuttia tarvetta paikalle, saatiin se ottaa kaupungin/hankkeen käyttöön. Sovittiin myös, että
kaikille

kolmelle

yhteistyökumppanille

räätälöidään

omat,

huomattavasti

listahintaa

huokeammat käyttöhinnat autolle. TTK ja TSP saivat käyttöönsä omat rekisteröitymislinkit,
jonka kautta rekisteröityessä heidän työntekijänsä saisivat käyttää autoa erikoishintaan. Turun
amk:lla

oli

jo

entuudestaan

sopimus

Hertz

Car

Sharingin

kanssa,

joten

uutta

rekisteröitymislinkkiä ei heidän henkilökunnalleen tarvittu vaan uusi yhteiskäyttöauto lisättiin
olemassa olevaan autopooliin.

14 Rahoitusmalli
Kokeilulla haluttiin saada selvyyttä tietynlaisen rahoitusmallin toimivuudelle. Tarkoituksena oli,
että

auto

olisi

virka-aikana

(ma-pe

klo

8–16)

kaupungin

työntekijöiden

ja

yhteistyökumppaneiden käytössä. Auton oli tarkoitus palvella pääasiassa työmatka-ajoa.
Virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin auto olisi kuitenkin kaiken kansan käytössä, eli vapaasti
vuokrattavissa.

Sekä

ulkopuolinen

käyttö

että

yhteistyökumppaneiden

käyttö

tulisi

vähentämään kaupungin maksamaa kuukausittaista liisausmaksua ja ylimenevä tulo kertyisi
palveluntarjoajalle.

15 Liikennevirta Oy
Sopimus latauspisteen käytöstä tehtiin sekä TTK:n että Liikennevirran (myöh. Virta) kanssa.
Virta toimitti latauspisteen ICT-Cityn parkkihalliin. Pisteen omistajaksi tuli TTK, joka myös
määritti hinnan kyseisen latauspisteen sähkölle. Lataussopimus tehtiin Virran ja hankkeen
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välillä ja hankkeelle luotiin käyttöön perustuva, jälkilaskutteinen Postpaid-asiakastili Virran
palveluun.

Latauspääte mittasi ladatun sähkön, taustajärjestelmä yhdisti sen asetettuun

hintaan ja veloitti sen hankkeelle perustetulta Virta – tililtä. Postpaid-tilin käyttäjän laskuun tuli
viiden euron käsittelykulu, jollaista Prepaid-tilillä ei olisi ollut. Katsottiin kuitenkin
kokonaisuuden kannalta järkevämmäksi valita jälkilaskutteinen veloitus, koska rahan
siirtäminen etukäteen tilille tarpeen vaatiessa olisi tullut liian työlääksi.
Tiliin voi liittää FRID tunnisteita, joilla yhteiskäyttöauton käyttäjät voivat aloittaa ja lopettaa
latauksen. Tällainen olisi ollut hyödyllistä esimerkiksi silloin, jos lataamisoikeuksia olisi annettu
usealle taholle. Nyt käytössä ollut tunniste oli kiinni yhteiskäyttöauton avaimenperässä. Tiliin
on helppo lisätä/poistaa tunnisteita tilinomistajan omalta verkkosivulta. Palvelun kautta pystyi
seuraamaan myös sähkönkulutusta.

16 Käyttöönotto
Auto toimitettiin Kupittaalle helmikuussa ja tarroitettiin hankkeen, yhteistyökumppaneiden ja
Hertzin tarroin. Tarroituksella haluttiin saada autolle mahdollisimman paljon huomiota.
Parkkipaikan kohdalle hallin seinään kiinnitettiin iso kyltti, josta tuli ilmi lisätietoa palvelusta.

Kuva 6. Sähköisen kokeilun tarra, joka kiinnitettiin autoon useaan kohtaan.
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Kuva 7. Kyltti kertoo autopaikan olevan varattu kyseiselle autolle. Kyltistä saa myös lisätietoa palvelusta.

Kokeilun koordinaattori, joka oli vaihtunut sitten sähköisten pienlaitteiden kokeilun, kävi
muutaman

muun

hanketyöntekijän

kanssa

koeajamassa

auton

Hertzin

edustajan

opastamana. Koordinaattori teki kaupungin työntekijöille ohjeet rekisteröitymistä ja auton
käyttöönottoa ja palauttamista varten. Koeajotilaisuudessa hanketyöntekijät kävivät ohjeet
kohta kohdalta läpi harjoitellen rekisteröitymistä, auton käyttöönottoa ja lataukseen kytkemistä.
Näin saatiin varmistettua ohjeiden kattavuus. Myös kaikille yhteistyökumppaneille tehtiin omat
ohjeet ja ne lähetettiin kunkin organisaation yhteyshenkilölle.

17 Viestintä
Kun ohjeiden paikkansa pitävyys oli tarkistettu ja auto koeajettu, oli aika käynnistää kokeilu ja
alkaa viestiä asiasta eteenpäin. Tämä vaihe alkoi maaliskuun alussa. Hertz Car Sharingille
tuotettiin viestintämateriaalia, jota he julkaisivat omilla kotisivuillaan. Turun kaupungin
sisäisissä kanavissa sekä sosiaalisen median tileillä julkaistiin uutinen autosta. Uutisen
mukaan linkitettiin käyttöohjeet sekä yksityiskäytön hinnasto. Uutinen autosta julkaistiin
uudelleen loppukesästä.
Viestintää

vaikeutti

tiedottaminen

vei

maaliskuussa
luonnollisesti

vakavaksi
tilaa

puhjennut

kaupungin

muiden

COVID-19-pandemia,
asioiden

josta

viestittämiseltä.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtiin maaliskuun lopulla myös päätös olla
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mainostamatta autoa kaupunkilaisille. Tilanne vaikutti helpottavan kesällä, ja silloin autoa
mainostettiin Kupittaan postinumeroalueella. Noin 2500 osoitteeseen lähetettiin paperinen
mainos yhteiskäyttöautosta. Markkinoinnin myötä auton käyttö lisääntyi huomattavasti. Myös
auton teippaaminen kokeilusta kertovin tarroin ja parkkipaikan seinällä ollut kyltti toimivat
viestinnän välineinä. Kyltti teetettiin sen verran isoksi, että se näkyi kaikille parkkihallissa
liikkuville ja käyttäjäkyselyn vastausten perusteella ainakin yksi henkilö oli liittynyt palvelun
käyttäjäksi kyltistä saamansa tiedon perusteella.
Auton käyttäjiksi rekisteröityneille henkilöille luotiin käyttäjäkysely, jossa halukkaat käyttäjät
saivat antaa palautetta kokeilusta. Kysely lähetettiin kaikille Turun kaupungin työntekijöille ja
muutamalle yksityishenkilölle, joka oli antanut markkinointiluvan rekisteröitymisen yhteydessä.
Kyselyn vastauksia on tarkoitus hyödyntää jatkosuunnitelmissa kaupungin yhteiskäyttöastetta
nostettaessa. Kaupungin oma viestintäyksikkö olisi hyvä sitouttaa kokeiluihin heti alusta
alkaen kiinteästi mukaan. Muuten on vaarana, että tieto kokeilusta ja sen tuloksista jää vain
pienen joukon tietoon, eikä onnistunuttakaan kokeilua saada tuotua osaksi kaupungin
ydintoimintaa.
Yhteistyökumppaneiden

viestintävastaaville

lähetettiin

toiminta-

ja

käyttöohjeet

rekisteröitymiseen ja auton käyttöön liittyen. Tämän jälkeen oli heidän käsissään, kuinka paljon
asiasta heidän organisaatioissaan viestitettiin, eikä kokeilun koordinaattorilla ollut enää valtaa
asiaan. Jälkiviisaana voi huomata, että olisi ollut hyvä järjestää muutama viestintäkokous,
jossa

kaikkien

neljän

eri

organisaation

viestijät

kokoontuvat

yhteen

tekemään

viestintäsuunnitelmaa. Näin myös muiden tahojen viestintä olisi saatu paremmin sitoutettua
toimintaan. Nyt viestintä jäi käytännössä hyvin irralliseksi erityisesti yhteistyökumppaneiden
organisaatioissa, koska yhteistä linjaa ei ollut. Viestinnän vähäisyys näkyi myös
yhteistyökumppaneiden käyttäjämäärässä.
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Kuva 8. Hertz Car Sharing mainosti palvelua omilla sivuillaan.
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Kuva 9. Kupittaalaisiin taloyhtiöihin ja yrityksiin jaettiin kesäkuussa yhteensä n. 2500 mainosta.

18 Käyttöönottoprosessi
Käytännössä auton käyttöönottoprosessi eteni seuraavasti: henkilö rekisteröityi käyttäjäksi
hänelle osoitetun rekisteröitymislinkin (kaupungin ja yhteistyökumppaneiden työntekijät)
kautta. Linkin kautta rekisteröityessään henkilö sai käyttöönsä sopimuskoodin, joka taas
aktivoi auton erikoishinnoittelun. Ulkopuolisilla käyttäjillä tätä etua ei ollut, mutta auto oli
hinnoiteltu kokonaisuudessa huomattavasti tavanomaista vuokra-autoa edullisemmaksi, kuten
alla olevasta taulukosta selviää.
Veloitus €

Kokeilun aikana

Hertzin
listahinta

Tunti

5

12

Vuorokausi

35

59
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Viikonloppu

72

89

Taulukko 2. Kokeilun aikainen hinnoittelu verrattuna Hertzin listahintaan.

Turun kaupungin työntekijöitä rekisteröityi auton käyttäjäksi 51 henkilöä 31 eri yksiköstä
hallintoryhmästä

työllistymispalveluihin.

Jokainen

kaupungin

neljästä

toimialasta

oli

edustettuna. Koko organisaatioon nähden käyttäjämäärä on vähäinen. Tulokseen voidaan
kuitenkin olla tyytyväisiä, kun muistetaan, että käytössä oli vain yksi auto puolen vuoden ajan,
koko kokeiluaikana pandemia rajoitti merkittävästi työasiamatkoja, eikä viestintää palvelusta
ei voitu suorittaa toivotulla tavalla.

19 Rekisteröityminen ja auton käyttäminen
Seuraavissa kuvissa esitetään, miten auton käyttäjäksi rekisteröityminen ja auton käyttöönotto
käytännössä etenivät Turun kaupungin työntekijöiden osalta. Ohjeet on pyritty tekemään hyvin
havainnolliseksi selkeyden ja lukemiskokemuksen parantamiseksi.
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Kuva 10. Hertz Car Sharing käyttäjäopas, sisällysluettelo

Kuva 11. Käyttäjäksi rekisteröityminen

Kuva 12. Käyttäjäksi rekisteröityminen.
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Kuva 13. Auton varaaminen

Kuva 14. Auton varaaminen
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Kuva 15. Auton varaaminen

Kuva 16. Varauksen muokkaaminen ja peruuttaminen
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Kuva 17. Ohjeet ennen auton käyttöönottoa.

Kuva 18. Auton käyttö

Turun kaupunki 4.11.2020

42 / 76

Kuva 19. Auton käyttö

Kuva 20. Auton palauttaminen.
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Kuva 21. Sähköauton lataaminen vuokraamisen aikana.

Kuva 22. Plugsurfing-latauspisteet
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Kuva 23. Yhteiskäyttöauton sijainti Kupittaalla.

20 Kokeilun kustannukset
Laskutus tapahtui kerran kuussa koontina. Laskuihin sai kaksi eri viitettä, esimerkiksi henkilön
kustannuspaikka (staattinen tieto, joka tulostuu kaikkiin henkilön tekemiin laskuihin) ja myös
esimerkiksi

projektikohtainen

viite,

jonka

auton

varaaja

syöttää

varausvaiheessa.

Rekisteröintivaiheessa henkilöllä oli mahdollisuus täyttää henkilötietojensa ohella toimialansa
tai kustannuspaikkansa ja vaikkapa projektikohtainen viite. Koordinaattori lisäsi käyttäjien
tietoihin oikean yksikön rekisteröitymisen jälkeen. Tässä kokeilussa henkilön toimialalla tai
yksiköllä ei ollut suurta merkitystä, koska palvelu maksettiin hankkeen rahoista välittämättä
siitä, mikä oli kunkin käyttäjän yksikkö. Jatkoa ajatellen ominaisuus, jossa kulut voidaan jakaa
toimialojen, yksikköjen tai jopa projektien kesken on tärkeä.
Seuraavassa taulukossa on esitetty hankkeelle syntyneitä yhteiskäyttöautoon liittyviä kuluja
19.2.-14.8.2020. Hinnoissa alv 0%.
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Kulu

Summa yhteensä

Auton kuukausittaiset liisausmaksut (950 5890
eur/kk)
Opaskyltti ja autotarrat, suunnittelu

299,46

Tarrojen ja kyltin painatus ja asennus

491,04

Mainosten painatus ja postitus

896,80

Auton sähkölataus

372,90

Yhteensä

7950,20

Taulukko 3. Kokeilun kustannukset

Ulkoisesta vuokrauksesta kertynyt tulo oli määrä vähentää hankkeen maksamasta
kuukausivuokrasta. Palveluntarjoajan tekemän virheen takia näin ei kuitenkaan tapahtunut.
Asian tultua ilmi sovittiin hyvityskäytännöstä, jossa tilaaja sai jatkaa auton käyttöä veloituksetta
menetettyä hyvitystä vastaavan ajan. Kokeilua pidennettiin tämän vuoksi 15.10. asti, vaikka
sen piti alun perin loppua 14.8.

20.1 Ulkopuolisen vuokrauksen tulot Hertz Car Sharingille

Kuukausi

Tulo €

Helmikuu (14.2. alkaen)

0

Maaliskuu

197

Huhtikuu

93

Toukokuu

267

Kesäkuu

325
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Heinäkuu

615

Elokuu (14.8. asti)

241

Yhteensä

1738

Taulukko 4. Ulkopuolisen vuokrauksen tulot Hertzille.

Taulukon kuukausituloista on huomioitava se seikka, että niissä on lisäksi mukana Hertzille
maksettuja

lisäpalveluja

ja

palvelumaksuja,

joita

yritykselle

kertyi

ulkopuolisesta

vuokrauksesta, mutta jotka eivät kuuluneet hankkeelle kertyvään hyvitykseen.
Hyvitystä, eli tässä kohtaa pidennystä kertyi seuraavasti: Suoran hyvityksen summa oli 1460
€ (alv 0 %). Tästä kertyi sopimuksen hinnalla 46 vuorokautta, eli 950 € / 30 = 31,66 €/vrk à
1460 €/31,66 = 46,11 vrk. Lisäksi tähän huomioitiin sähkölasku, joka 15.8. eteenpäin tulisi
Hertzille maksettavaksi. Hankkeen maksuliikenne kokeilun suhteen päättyi 14.8. Kokeilua
jatkettiin lopulta 61 vuorokaudella 15.10.20 asti.

21 COVID-19
Kokeilun onnistumisen kannalta suurin haaste oli eittämättä keväällä 2020 Suomessakin
vaarallisesti levinnyt koronavirustauti (COVID-19). Koko maassa ryhdyttiin moninaisiin
varotoimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi. Myös Varsinais-Suomen alueelle tuli
etätyösuositus, jonka myötä huomattava osa Kupittaalla toimivista organisaatioista lähetti
työntekijänsä kotiin etätöihin. Näin oli asian laita myös Turun kaupungilla sekä
yhteistyökumppaneiden eli Turku Science Parkin, Turun Teknologiakiinteistöjen ja Turun
ammattikorkeakoulun kohdalla. Työmatka-ajoa ei siis juuri kertynyt keväällä, mikä aiheutti sen,
ettei käyttökokemuksia auton soveltuvuudesta työmatka-ajoihin juuri saatu kerrytettyä.
Turun kaupungin sisäinen uutisointi keskittyi hyvin pitkälti koronavirukseen liittyviin julkaisuihin
ja toimintaohjeisiin, eikä yhteiskäyttöautopalvelua voitu mainostaa työntekijöille halutussa
laajuudessa. Hankkeen sisällä tehtiin myös päätös olla markkinoimatta palvelua Kupittaan
muille toimijoille keväällä, koska yhteiskäyttöisyys ei välttämättä teemana sovellu aikaan,
jolloin kaikki kontaktit yritettiin pitää minimissä jopa valtionjohdon suosituksesta. On
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mahdollista, että jo käyttäjiksi rekisteröityneet henkilötkin välttivät yhteiskäyttöauton
varaamista silloin, kun tilanne taudin osalta oli vakavimmillaan. Hertz kuitenkin toimitti autoon
varmuuden

vuoksi

niin

sanotun

koronapakkauksen,

joka

sisälsi

käsidesiä,

desinfiointipyyhkeitä ja kertakäyttöhansikkaita.
Osaksi koronan vaikutusten takia ja myös kesälomakauden alkaessa tehtiin päätös, että auton
varauskalenteri avattiin kaikille samalle poistaen virka-aikarajoitukset. Näin kuka tahansa
pystyi varaamaan autoa milloin tahansa. Tämä järjestely päätettiin ulottaa kokeilun loppuun
asti, sillä kaupungin etätyösuositus on voimassa määräämättömään aikaan asti.

22 Onnistumisia
22.1 Asenne
Kokeilu oli erittäin onnistunut. Yhteiskäyttöisen sähköauton tuottaminen palvelemaan
kaupungin työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja alueen asukkaiden liikkumistarvetta oli
iso rutistus, mikä ei olisi onnistunut ilman hankkeen kantavaa teemaa - ketterää
kokeilukulttuuria. Kahdessa kuukaudessa päästiin 0-tilanteesta, jossa ei ollut autoa, ei
latauslaitteita eikä parkkipaikkaa siihen, että auto oli valmis varattavaksi, ladattavaksi ja
käytettäväksi. Rakentava ja kannustava yhteistyö hankkeen koordinoinnin, palveluntarjoajan
edustajan (Hertz ja Virta) sekä muiden yhteistyökumppaneiden kesken loi hedelmällisen
alustan uuden kehittämiselle. Joustavuus, läpinäkyvyys ja yhteinen tavoite auttoivat myös
ongelmatilanteissa.

22.2 Auto
Auto oli teknisiltä ominaisuuksiltaan ja varustelultaan moderni. Keskimääräinen ajettu
kilometrimäärä oli työmatka-ajossa 78 km ja vapaa-ajanajoissa 112 km, jolloin auton teholtaan
melko pieni akku riitti matkantekoon. Auton viininpunainen väri ja tyylikäs muotoilu lisäsivät
osaltaan houkuttelevuutta. Sähkö auton käyttövoimana sai poikkeuksetta käyttäjäkyselyyn
vastanneilta

henkilöiltä

positiivista

palautetta

sekä

hiljaisen

käyntiäänen

että

ympäristöystävällisten tekijöiden vuoksi. Autoa oli vastaajien mukaan myös miellyttävää ajaa.
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22.3 Kokemus
Kokeilua voi pitää onnistuneena siinäkin mielessä, että sen myötä saatiin arvokasta
kokemusta ja tietoa yhteiskäyttöisyyden periaatteisiin ja käytäntöihin liittyen. Päätöksenteon
pohjalla on nyt myös empiiristä tutkimustietoa, kun kaupungissa tulevaisuudessa suunnitellaan
kulkuneuvojen

yhteiskäyttöasteen

nostamista

ja

autokannan

avaamista

myös

yksityiskäyttöön. Jatkossa askel kohti uutta on helpompi ottaa.

23 Haasteita
23.1 Yhteydet
Useimmat yksittäiset haasteet kokeilun aikana johtuivat palveluekosysteemin herkkyydestä
erilaisille IT-puolen häiriöille.

Tietoliikenneyhteydet ja niiden katkokset johtivat useaan

yhteydenottoon Hertz Car Sharingin ja myös Liikennevirran asiakaspalveluun. Auton
varaaminen suoritettiin nettisivujen tai sovelluksen kautta. Hetki ennen varauksen alkamista
käyttäjä sai tekstiviestin, johon vastaamalla auton ovet aukesivat. Hertzin käyttämän
operaattorin yhteyksissä ilmeni ongelmia useamman kerran, jolloin käyttäjä ei joko saanut
vahvistusviestiä tai hänen oma kuittauksensa viestiin ei mennyt perille. Tästä ongelmasta
useat käyttäjät joutuivat olemaan yhteydessä Hertzin asiakaspalveluun, jolloin ovia koitettiin
avata etäyhteyksillä. Toisinaan tämäkään ei heti onnistunut. Autossa oli myös ominaisuus,
jonka olemassaolosta ei alkuun tiedetty: auto siirtyi neljän minuutin käyttämättömyyden jälkeen
tilaan, jossa avaimia ei enää saanut palautettua. Virran sammuttamisen jälkeen oli siis neljä
minuuttia aikaa poistua autosta kytkemään latauskaapeli kiinni, asettaa avaimet konsoliin ja
sulkea ovet. Jos henkilö jäi virran sammuttamisen jälkeen hetkeksi autoon istumaan
esimerkiksi kännykkää selaamaan ja herätevirta meni pois päältä, auton avaimia ei enää
pystynyt palauttamaan ilman, että virta kytketään päälle, mikä taas vaati latausjohtojen
irrottamista. Tällaisesta toiminnallisuudesta ei tiedetty, ennen kuin sama ongelma oli toistunut
niin monta kertaa, että Hertz Car Sharing selvitti asiaa.

23.2 Akun kestävyys
Heti kokeilun alussa kävi selväksi, että auton akku on kestävyydeltään melko pieni. Henkilö
lähti työmatkalle Turusta Helsinkiin ja joutui lataamaan autoa jo Lohjalla, eli noin 115 kilometrin
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jälkeen. Palvelukuvauksessa auton toimintasäteeksi oli merkitty 380 km. Akun kesto kovilla
nopeuksilla ajettaessa on tärkeä ominaisuus, joka tulee huomioida automallia valittaessa.
Lyhyemmillä matkoilla ja maantieajossa akku kesti toivotulla tavalla. Ohjeita päivitettiin siten,
että niihin lisättiin linkki Plugsurfing.com-karttapalveluun. Kartalta auton käyttäjä pystyi
katsomaan, missä latauspisteissä autoa pystyisi lataamaan. Pitkät matkat pystyi näin
suunnittelemaan siten, että reitin varrella olisi sopiva latauspiste. Ohjeissa pyydettiin ottamaan
huomioon akun varauksen nopea heikkeneminen kovilla nopeuksilla ajettaessa. Akun
varauksen heikkeneminen varmasti vaikutti henkilön päätökseen valita kyseinen auto
kulkuneuvoksi pidemmillä matkoilla.

23.3 Lataustunnisteet
Yhteiskäyttöistä sähköautoa ladattiin pääasiallisesti ICT-Cityn parkkihallissa auton omassa
parkkiruudussa, jolloin lataaminen alkoi latauspisteestä Virran lataustunnistetta pisteellä
näyttämällä. Kulut laskutettiin hankkeelta. Kokeilun aikana Hertz Car Sharing tarjosi auton
latauksen silloin, kun sitä ladattiin muualla, kuin omalla paikallaan ICT-Cityssä. Auton
avaimenperässä oli siis lataamista varten kaksi eri tunnistetta, Virran ja Hertzin. Ohjeisiin oli
merkitty, milloin kutakin tunnistetta kuului käyttää. Sähkönkulutusseurannasta kuitenkin näki,
että autoa oli muutamia kertoja ladattu matkan päällä Virran tunnistetta käyttäen, vaikka tämän
sähkön olisi tarjonnut Hertz. Kahden lataustunnisteen käyttämiseen liittyvä riski oli tiedossa ja
kulut vähäisiä, mutta jatkoa ajatellen asia on hyvä huomioida.

23.4 Pitkä yhteistyöketju
Onnistuneen käyttökokemuksen takana oli monta tekijää: hankkeen koordinaattori, Hertzin ja
Virran edustajat ja näiden yritysten asiakaspalvelu, latauspistettä hallinnoiva taho, auton
tekniikka, tietoliikenneoperaattorit ja käyttäjän omat taidot. Yhdenkin ketjun osan pettäessä
käyttökokemus saattoi muuttua epäonnistuneeksi tai ainakin epämiellyttäväksi, mikä
puolestaan saattoi nostaa ainakin arimpien käyttäjien kynnystä varata autoa uudestaan. Useat
virheet selittyivät palvelun uudella konseptilla, kokemattomuudella ja modernin tekniikan osalta
”lastentaudeilla”.
Kokeilun virallisen ajanjakson päätyttyä 14.8. latauskulut siirrettiin Hertzille maksettavaksi
lokakuuhun saakka. Käytännössä tämä tarkoitti, että hankkeen Virran asiakastilille koodatut
lataustunnisteet otettiin pois käytöstä ja siirrettiin Hertzin asiakastilille. Teknologiakiinteistöjen
taholta Hertzille ei kuitenkaan ollut annettu käyttöoikeutta ICT-Cityn latauspisteeseen, jolloin
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lataustunniste ei kelvannut kyseiseen latauspisteeseen. Ongelmaan oli yksinkertainen syy,
joka oli helppo korjata, mutta käyttäjälle tilanne näyttäytyi jälleen auton/latauspisteen
toimimattomuutena.

23.5 Yhteistyökumppanit
Kokeilussa mukana olleiden kolmen yhteistyökumppanin Turun Teknologiakiinteistöjen, Turku
Science Parkin ja Turun ammattikorkeakoulujen sitouttamiseen olisi pitänyt panostaa
enemmän. Science Park ei koskaan lähtenyt kokeiluun mukaan eikä henkilöstölle viestitty
kokeilusta. Palvelu tuli ilmeisesti liian nopeasti johdon purtavaksi, ja päätösten tekeminen
venyi. Koronapandemian aiheuttamat haasteet

panivat

lopullisen pisteen

palvelun

käyttämiselle heidän puoleltaan. Kokeilusta viestiminen ja siihen liittyminen olivat kunkin
yhteistyökumppanin oman viestinnän ja yhteyshenkilön aktiivisuuden varassa, eikä niihin
voinut juuri vaikuttaa kokeilun koordinaattorin toimesta, muuten kuin muistuttelemalla asiasta.
Jatkossa kaikki yhteistyökumppanit tulisi sitouttaa toimintaan heti alusta alkaen. Kyseisessä
kokeilussa aikataulu oli niin tiukka, että palvelu haluttiin saada nopeasti käyntiin ja muiden
tahojen toivottiin liittyvän mukaan oman aikataulunsa mukaan.

23.6 Koronavirus
Kokeilua varjosti alusta alkaen jo aikaisemminkin mainittu maailmanlaajuiseksi pandemiaksi
yltynyt koronavirustauti COVID-19, jonka vuoksi kokeilun käyttäjämäärä jäi toivottua
vähäisemmäksi. Suuremmalla käyttäjämäärällä olisi saavutettu luotettavampia tuloksia.

24 Kokeilukulttuuri
Ketterän kokeilukulttuurin ansiosta yhteiskäyttöisen sähköauton tuottaminen alueelle oli
ylipäänsä mahdollista ilman valtavaa ponnistusta hankinnan puolelta ja ilman suurta
taloudellista riskiä.
Kolikon toisena puolena voidaan pitää nopeasta aikataulusta johtuvaa epätäydellisyyttä, jonka
vuoksi kaikkia sopimuspuolen asioita ei ehditty tai osattu miettiä tarpeeksi tarkkaan – tästä
esimerkkinä ulkopuolisesta vuokraamisesta kertyneen tulon vähentämisen epäonnistuminen.
Palveluntarjoajalle ei koitunut tästä virheestä minkäänlaista sanktiota. Toisaalta he hyvittivät
virheensä jatkaen vuokrausaikaa pidemmälle kuin olisi ollut heidän kannaltaan tarpeen.
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Kokeilukulttuuriin toisaalta kuuluu myös joustavuus molempien yhteistyötahojen puolelta. Liian
tiukkoihin vaatimuksiin on vaikea löytää palveluntuottajaa erityisesti nopealla aikataululla.
Kokeilukulttuurissa on toisaalta huomioitavaa se, että virheiden tekeminen ei ole vaarallista.
Päin vastoin – myös virhe on tulos ja oppi. Erityisesti ulkoisen rahoituksen turvin, kuten
CIVITAS ECCENTRICissä on tehty, uusien toimintatapojen, ideoiden ja konseptien
kokeileminen on ollut helppoa ja pienellä kynnyksellä toteutettua. Ulkoisen rahoituksen vuoksi
niin sanotuista epäonnistumisista ei myöskään koitunut vahinkoa kaupungille. Voidaan myös
miettiä, kumpi maine on kaupungille vahingollisempaa: rohkea ja uudesta innostunut riskien
ottaja vai kankea ja pelokas riskien välttäjä.
Kokeilujen arviointiin tulee kiinnittää huomiota. Mittaamalla vaikutuksia, keräämällä palautteita
ja raportoimalla tuloksista sekä tiedottamalla niistä läpinäkyvästi saadaan tuotettua arvokasta
ja käyttökelpoista tietoa tulevaisuuden suunnitelmia varten. Evaluointiin on syytä kiinnittää
huomiota jo kokeilua suunniteltaessa, jotta vaikutuksia osataan mitata oikeilla mittareilla.
Väliaikaisiksi tarkoitetut kokeilut tulisi myös osata viestiä sekä organisaation sisällä että
kaupunkilaisille oikein, jotta ylilyönneiltä vältyttäisiin reaktioiden ja palautteiden osalta.
Kaupungin viestintä pitäisi liittää työryhmään heti alkumetreillä. Kaupunkilaisia olisi hyvä myös
ottaa mukaan kokeiluihin mahdollisuuksien mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Tällä tavoin
kokeilu voi olla helpompi siirtää myös pysyväksi ratkaisuksi, jos tähän halutaan päätyä.
Muutoksia on helpompi hyväksyä, jos niihin on itse ollut vaikuttamassa.
Turun kannattaisi rakentaa kokeilukulttuurin ympärille oma konsepti, jota tuotaisiin viestinnän
ja markkinoinnin kautta voimakkaasti esille samaan tapaan kuin Kiss My Turku matkailukonseptia. Try My Turku, Kummottis täsä käy - Turku testaa jne, mahdollisuuksia on
monia!

25 Huomioon otettavia käytännön asioita
Alle on listattu muutamia käytännön seikkoja, jotka kannattaa huomioida tämänkaltaista
kokeilua tai pysyvämpää järjestelyä suunniteltaessa.
·

Tarjouspyynnön kanssa kannattaa olla melko joustava ja sallia erilaiset bisnesmallit.
o

Yhteiskäyttöpalvelut kehittyvät niin nopeaa tahtia, ettei tilaajalla välttämättä ole
uusinta tietoa markkinoilla olevista palvelumalleista. Joustavuus antaa silloin
tilaa kuulla kaikista mahdollisista malleista, joista voidaan lähteä räätälöimään
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itselle sopivinta lopputulosta.

Vaadittujen kriteereiden tulee toki täyttyä, mutta

palveluntarjoajille voi myös antaa vapaat kädet suunnitella konsepti ja sitten
kertoa, miten he toteuttaisivat pyydetyn palvelun ja mihin hintaan. Tällöin tulee
kuitenkin olla erityisen tarkkana pisteytyksen kanssa, jotta valintaprosessi on
läpinäkyvä ja kestää arvostelua. Pisteytyksen voi laatia esimerkiksi niin, että
valintapäätökseen vaikuttaa 60 % hinta ja 40 % palvelumallin soveltuvuus
organisaation käyttöön. Mitä pidemmälle omat tarpeet ja vaatimukset on
mietitty, sitä helpompi on tehdä valinta sopivimmasta ehdokkaasta.

·

Oman auton tai pyörän pysäköinti autoa haettaessa.
o

Mahdollisuuksien mukaan on hyvä pohtia, miten autolle saapuvat henkilöt
pysäköivät omat kulkuneuvonsa. Erityisesti pyörille olisi hyvä varata turvallinen
säilytyspaikka. Autojen pysäköinti vie aina enemmän tilaa, mutta on hyvä
miettiä etukäteen, onko henkilökunnan omille autoille varattu joku tila, vaikka
he päivän aikana käyttäisivätkin työajoihin yhteiskäyttöautoa omansa sijaan.

·

Ohjeistus
o

Ohjeistukseen

panostaminen

on

tärkeää.

Ohjeiden

on

hyvä

olla

mahdollisimman visuaalisia. Kuvien avulla on usein helpompi sisäistää asioita
kuin pelkän tekstin avulla. Myös rennolla otteella tehty video voisi olla hyvä
muoto ohjeeksi. Jos palvelulla on useita eri käyttäjätahoja, joilla taas on omia
ohjeistuksiaan palveluun liittyen, kannattaa ohje tehdä sellaiseen muotoon, että
muut

tahot

voivat

toimintatavasta

sitä

vielä

tarvittaessa

muokata

kolaritapauksissa, käytettävistä viitteistä

(esim.

lisäykset

jne). Eli yksi

perusohje, jota voi muokata tarpeen vaatiessa.
·

Tilastot
o

Käyttäjätilastojen omistamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Tilastojen avulla
saadaan tietoa vuokrausten määristä, yhteenlasketuista ajokilometreistä,
keskimääräisestä ajomatkan pituudesta ja vuokrauksen kestosta, kuluista (jos
veloitus perustuu käyttöön). Jos palvelu on myös ulkopuolisten tahojen
käytettävissä, on hyvä varmistaa palveluntarjoajalta, että myös näihin tietoihin
päästään halutessaan käsiksi. Rekisteröitymisvaiheessa olisi hyvä saada lupa
lähettää käyttäjälle kyselyjä tai lähestyä heitä autoon liittyvissä asioissa,
joskaan ei markkinointimielessä.
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·

Kysely
o

Jatkossa jos kokeilun käyttäjille halutaan tehdä kysely käyttökokemuksista,
kannattaa liittää mukaan kysymys oman auton omistamisesta. Mielenkiintoista
on myös tietää, matkustiko henkilö useimmiten yksin vai seurassa. Kysymysten
asetteluun kannattaa kiinnittää paljon huomiota – mitä oikeasti halutaan tietää,
ja mitä arvoa tietyn kysymyksen vastauksella on. Määrä ei korvaa laatua.
Kysely kannattaa myös pitää suhteellisen tiiviinä ja tehdä siitä mahdollisimman
miellyttävä myös ulkonäöllisesti.

·

Auton sijainti
o

Auton/autojen sijoittelu on tärkeää, jotta käyttäjät löytävät ne helposti.
Keskeinen sijainti ja katettu tila, jonne on vapaa tai räätälöity pääsy (esim.
kulkukortein) nostavat auton käyttöastetta. Talviolosuhteet on hyvä huomioida,
koska käyttäjä ei halua kaivaa autoa lumesta tai raaputtaa jäisiä ikkunoita.
Ilkivallan ehkäisyn vuoksi alueella olisi hyvä olla valvontakameroita ja myös
ilmoitus valvonnasta. Jos auto on sijoitettuna parkkihalliin, on syytä tarkastaa
internet- ja matkapuhelinyhteyden toimiminen, koska suurin osa auton
käyttöönottoon liittyvistä vaiheista toimivat verkkoyhteyksin.

·

RFID-tunniste

esimerkiksi

henkilökortissa

tai

bussikortissa

helpottaa

auton

käyttöönottoa.
o

Auton ovet voi tällöin avata omalla kortilla, kun varausaika alkaa.
Yhteistyökuvioita voisi ajatella vaikkapa seudullisen joukkoliikenteen ja
yhteiskäyttöautojen palveluntarjoajien kanssa, kun samalla kortilla pääsisi sekä
bussiin että autoon, jolloin yhteiskäyttöauto voisi olla osa joukkoliikenteen
matkaketjua. Myös työntekijän RFID-tunnisteen sisältävällä henkilökortilla on
mahdollisuus ottaa auto käyttöön.

·

Viestintään kannattaa panostaa.
o

Viestintäsuunnitelma on hyvä tehdä yhdessä kaikkien palveluun osallistuvien
tahojen kesken. Yhteistyökumppaneiden ja myös kaupunkilaisten edustajia
kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun tai ainakin testausvaiheessa mukaan.
Tällöin mahdollisimman moni katsontakanta tulee huomatuksi ajoissa ja niihin
pystytetään reagoimaan. Jos kyseessä on kokeilu, se kannattaa tuoda erityisen
vahvasti esille ja viestiä uuden palvelun kokeilemisesta rohkeaan ja
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positiiviseen sävyyn. Myös median kiinnostusta kannattaa hyödyntää ja kutsua
toimittajia testaamaan palvelua itse sen jälkeen, kun ketjun toimivuus
rekisteröitymisestä käyttöönottoon on ensin itse varmistettu. Palveluntarjoajan
omia kanavia kannattaa myös hyödyntää.
·

Kimppakyytitoiminto
o

Eräs mielenkiintoinen ominaisuus Hertz Car Sharingin varaussivustolla oli
mahdollisuus aktivoida kimppakyytitoiminto, jolloin varaaja saattoi kirjoittaa
muille käyttäjille tiedoksi matkansa päämäärän ja aikataulun. Jos joku muu olisi
tarvinnut autoa samaan aikaan, hän olisi nähnyt tiedot aikaisemmin varauksen
tehneen

henkilön

järjestämiseksi.

matkasta

Yksikään

ja

voinut

Turun

ottaa

kaupungin

yhteyttä

kimppakyydin

työntekijä

ei

valinnut

kimppakyytitoimintoa työmatka-ajossa. On aiheellista miettiä, tulisiko tämän
olla pakollinen toiminto silloin, kun kyseessä on työasiamatka.

26 Tilastoja
26.1 Yhteenveto varauksista 19.2.–14.8.2020

Vuokraaja

Yhteistyökumppanit Turun kaupunki

Yksityisajot (kaikki)

Vuokrauskerrat

1

25

109

Ajetut kilometrit

39

1953

12 256

Tunnit

3

224

1480

Tulot € (Hertzille)

10,12

0

2557,96

78

112

8,96

13,57

Keskimääräinen matka 39
Km
Keskimääräinen varaus 2,5
H
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Keskimääräinen

10,12

0

23,47

tulo/varaus €
Taulukko 5. Tilastoja auton varauksiin liittyen. Lähde: Hertz Car Sharing

Kaavio 12. Varausten määrä päivittäin. Lähde: Hertz Car Sharing

Kaavio 13. Varauksia on tehty eniten puolituntia tai tunti sekä 1-4 päivää ennen käyttötarvetta. Lähde:
Hertz Car Sharing
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27 Käyttäjäkyselyn tuloksia
Auton käyttäjäksi rekisteröityneille Turun kaupungin työntekijöille lähetettiin kokeilun päätyttyä
sähköinen käyttäjäkysely, jossa esitettiin kokeiluun liittyviä kysymyksiä. Yksityisiä henkilöitä oli
vaikeampi tavoittaa, koska vain muutama oli antanut markkinointiluvan, eikä heihin siten voinut
ottaa yhteyttä. 51 rekisteröityneestä kaupungin työntekijästä vain 11 henkilöä vastasi kyselyyn.
Loput kolme vastaajaa olivat joko Turun ammattikorkeakoulun työntekijöitä tai yksityisiä
henkilöitä. Useiden kysymysten osalta vastaukset ovat pienestä lukumäärästään huolimatta
melko yhteneväisiä ja siten myös suuntaa antavia. Alle on listattu käyttäjäkyselyn kysymykset
ja niiden vastaukset. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, haluavatko he osallistua arvotaan, jossa voi
voittaa käyttösaldoa Hertz Car Sharingin vuokra-autopalveluun. Vastaajia pyydettiin myös
jättämään yhteystietonsa, mikäli he haluavat jatkossa saada uutisia liittyen kestävään
liikenteeseen ja liikkumiseen Turun kaupungissa.
Vastaajat pitivät kokeilua positiivisena ja toivoivat sille jatkoa. Yhteiskäyttöauto nähtiin
kaupungin tuottamana ”nykyaikaisena ja modernina” palveluna ja autoja toivottiin lisää.
Uutuudenviehätys sekä palvelun edullisuus ja näppäryys kompensoivat epätäydellisyyksiä,
koska käyttöä autolla oli loppuun asti. On kuitenkin huomioitava, että organisaation
työntekijöiden käytössä olevan kulkuneuvon tulee olla niin luotettava, ettei työtehtäviään
hoitavan käyttäjän pidä murehtia, avautuvatko auton ovet tai saako sen enää palautettua
lataukseen. Vastauksista ilmenee, että kyseistä autoa ei uskaltanut varata silloin, kun oli
tärkeää päästä kohteeseen varmasti, tai jos oli niin kiire päästä perille, ettei autoa ehtinyt
pysähtyä lataamaan matkan aikana. Käyttäjän kommentti: ”Käyttökokemustani latisti se, että
kaksi kertaa auto oli jollain muulla käytössä, kun menin hakemaan sitä. Ensimmäisellä kerralla
aiempi käyttäjä ei saanut autoa palautettua (ilmeisesti 4min aikaikkunan vuoksi) ja sain auton
käyttööni 20 min myöhässä. Toisella kertaa autoa hakiessa sen parkkipaikka oli tyhjä, vaikka
minulla oli varaus. Varaukseni alkoi 18.30 ja menin hakemaan autoa 18.30. Varaajana oli
onneksi kaupungin työntekijä, joten sain yhteystiedot aikajanalta ja soitin varaajalle. Hän oli
sanojensa mukaan soittanut Hertzin asiakaspalveluun ja pyytänyt vuokra-ajan pidennystä ja
se oli heille luvattu klo 19 asti. Hänen palautettuansa auton sen käyttöönotossa oli ongelmia
ja minun piti perua varaus ja tehdä uusi. Myöhästyin 15 minuuttia sulkapallovuorostani tämän
sekoilun takia, mikä vaikuttaa negatiivisesti halukkuuteni vuokrata autoa aikataulutettuja
menoja varten.” Tällainen skenaario olisi hyvin kriittinen esimerkiksi kotihoidon työntekijöille.
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Varauskalenterin lukitseminen virka-aikoina vain työmatka-ajoihin herätti jonkin verran
arvostelua.

Auton

perusidea

oli

palvella

pääasiassa

Turun

kaupungin

ja

yhteistyökumppaneiden työntekijöitä heidän työpäiviensä aikana, ja mahdollisuus vuokrata
autoa myös yksityiskäyttöön oli lisäpalvelu. Tämä asia oli ehkä jäänyt hieman epäselväksi
osalle käyttäjistä jopa kaupungin sisällä. Viestintää tehostamalla tällaisetkin epäselvyydet
poistuvat.
Yksityiskäytössä

varauksen

liian

myöhäisestä

perumisesta

tulisi

saada

sakkoa.

Yhteiskäyttöauto oli varattu lähes joka viikonloppu. Saattoi kuitenkin käydä niin, että auto olikin
varattu kenties varmuuden vuoksi, ja varaus peruttiin tuntia ennen käyttöönottoa. Jonkinlaista
sakkoa voisi ajatella koituvaksi, jos henkilö peruuttaa viikonlopun ylittävän varauksensa alle
24 h käyttöönotosta. Tämä vähentäisi turhia varauksia. Ongelmallista tällainen käytös on
erityisesti silloin, kun autoja on vain yksi ja kysyntä on kovaa.
Vastaajista suurin osa lukeutui 26–35 ja 36–50-vuotiaiden ikäryhmään. Suurin osa vastaajista
oli Turun kaupungin työntekijöitä, mikä selittyy sillä, että kysely pystyttiin lähettämään pääosin
vain omalle henkilöstölle, koska yksityishenkilöitä ei voinut tavoitella ja yhteistyökumppaneiden
osallistuminen kokeiluun pysähtyi lähtökuoppiinsa. Suurin osa vastaajista oli kuullut kokeilusta
kaupungin oman viestinnän kautta. Myös työkavereilta, oman organisaation viestinnän kautta
tai parkkihallin mainoskyltistä oli saatu tieto autosta.
Autoa varattiin suurimmaksi osaksi yksityismatkoihin. Osa vastaajista ilmoitti varanneensa
autoa vain työasiamatkoihin ja muutama sekä työ- että vapaa-ajan matkoihin. Tämä tulos
selittynee koronapandemian aiheuttamalla työntekijöiden ”joukkopaolla” Kupittaalta. Lisäksi
varauskalenterin vapauttaminen yksityisajoihin myös päiväaikaan lisäsi yksityisajojen määrää.
Eniten autoa varattiin 1–2 kertaa/vastaaja, mutta olipa muutama vastaaja käyttänyt autoa jopa
kuusi kertaa tai enemmänkin.
Auto sai pääasiassa hyvää palautetta. Kysyttäessä tehdyistä matkoista ylipäätään, suurin osa
vastaajista oli kokemukseen joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Käyttökokemusta laskevia
seikkoja on esitetty tuloksissa myöhemmin. Myös rekisteröityminen ja auton varaaminen
vaikuttivat olevan helppoa ja sujuvaa, koska vastaajat olivat enimmäkseen tyytyväisiä tai
erittäin

tyytyväisiä.

Pääasiallisesti

varaamisen

käytettiin

Hertzin

verkkosivuja,

eikä

mobiilisovellusta. Sovellusta ei pidetty erityisen käyttäjäystävällisenä ja varauskalenteri sai
jonkin verran moitteita epäselvyydestä.
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Auton käyttöönoton helppouteen oltiin myös lähinnä tyytyväisiä. Palauttamisen kanssa sen
sijaan oli enemmän murheita. Yksityiskohtaisesti ongelmia on kuvattu palauttamiseen liittyvän
kysymyksen avoimissa vastauksissa tuonnempana. Suurin osa vastaajista oli joutunut
olemaan yhteydessä Hertzin asiakaspalveluun lähinnä palautukseen liittyen. Asiakaspalvelu
sai

kiitosta

ystävällisyydestä,

mutta

moitteita

jonotusaikojen

pituudesta.

Virran

asiakaspalveluun oli ollut yhteydessä yksi henkilö, joka oli tyytymätön palveluun jonotusajan
pituuden vuoksi.
Auto itse koettiin varustelultaan hyväksi ja ajokokemukseen oltiin pääasiassa tyytyväisiä tai
erittäin tyytyväisiä. Myös lataamiseen liittyviin seikkoihin oltiin lähinnä tyytyväisiä.
Ensimmäisen kerran jälkeen latauksen päättäminen ja aloittaminen olivat jo helpompia tehdä.

Vastaajan ikä, N=14
8
7
6
5
4
3
2
1
0
18-25

26-35

36-50

51 tai vanhempi

Kysymys 1. Vastaajien ikäjakauma.

Vastaaja on... N=14
Turun ammattikorkeakoulun
työntekijä
Muu toimija

Turun kaupungin työntekijä
0

2

4

6

8

10

12

Kysymys 2. Vastaajan edustama taho.
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Mitä kautta kuulit mahdollisuudesta
varata yhteiskäyttöistä sähköautoa? N=14
Mediasta
Parkkipaikan mainoskyltistä
Työkaverilta
Oman organisaation viestinnän kautta
Turun kaupungin viestinnän kautta
0

2

4

6

8

10

Kysymys 3. Taho, jota kautta vastaaja oli kuullut kokeilusta.

Autoa käytettiin... N=14
2

3

9

Vain työasiamatkoihin
Vain yksityis/vapaa-ajan matkoihin
Sekä työ- että yksityismatkoihin

Kysymys 4. Tarkoitus, mitä varten autoa varattiin.

Kuinka monta kertaa käytit autoa? N=14
6 kertaa tai enemmän

3-5 kertaa

1-2 kertaa
0

2

4

6

8

10

Kysymys 5. Käyttökertojen jakauma.
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Jos ajattelet yhteiskäyttöautolla
tekemiäsi matkoja, miten tyytyväinen
olit käyttökokemukseen? N=14
Melko tyytymätön
Erittäin tyytyväinen
Tyytyväinen
Melko tyytyväinen
0

1

2

3

4

5

6

Kysymys 6. Käyttäjien tyytyväisyys käyttökokemukseen.

Avoimia vastauksia käyttökokemukseen liittyen:
·

”Autoa oli mukava ajaa ja sähköautolla ajaminen ylipäätään oli hieno uusi kokemus.”

·

”Käyttökokemustani latisti se, että kaksi kertaa auto oli jollain muulla käytössä, kun
menin hakemaan sitä. Ensimmäisellä kerralla aiempi käyttäjä ei saanut autoa
palautettua (ilmeisesti neljän minuutin aikaikkunan vuoksi) ja sain auton käyttööni 20
minuuttia myöhässä. Toisella kertaa autoa hakiessa sen parkkipaikka oli tyhjä, vaikka
minulla oli varaus. Varaukseni alkoi 18.30 ja menin hakemaan autoa 18.30. Varaajana
oli onneksi kaupungin työntekijä, joten sain yhteystiedot varauskalenterin aikajanalta ja
soitin varaajalle. Hän oli sanojensa mukaan soittanut Hertzin asiakaspalveluun ja
kysynyt vuokran pidennystä ja se oli heille luvattu klo 19 asti. Hänen palautettuansa
auton sen käyttöönotossa oli ongelmia ja minun piti perua varaus ja tehdä uusi.
Myöhästyin 15 minuuttia sulkapallovuorostani tämän sekoilun takia, mikä vaikuttaa
negatiivisesti halukkuuteni vuokrata autoa aikataulutettuja menoja varten.”

·

”Käyttöönotto-ohjeet olisivat voineet olla vaikka videona. Vähän oli alkuun hakemista.
Liikkeellelähdön jälkeen kaikki sujui hienosti.”

·

“The opportunity to use the shared car as such is marvellous: it's a convenient and
flexible way of going for f.ex. business trips. The experience with this particular car,
however, wasn't too bright mostly because of the short battery lifespan.”

·

”Ovien avaaminen ei onnistunut, mutta taustalla oli ilmeisesti järjestelmävika, joka
sittemmin ymmärtääkseni korjattu.”

·

”Auto on lyhyille matkoille hyvä, mutta pidemmille matkoille haastava pitkien
lataustaukojen johdosta.”
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·

”Auto oli helppo ottaa käyttöön ja mukava ajaa. Autoa jättäessä ovien lukitsemiseen
tarvitsin Hetzin päivystyksen apua. Autossa olleet ohjeen eivät siltä osin olleet kovin
selkeitä.”

·

”Lataus, jota käytin pidemmillä matkoilla, vaati opettelua, mutta oli hienoa nähdä ja
oppia miten se toimii.”

·

”Käyttöönotossa oli ongelmia, kun autoa haettaessa virtajohto ei toiminut oikealla
tavalla, ja jouduin stressaamaan koko vuokra-ajan siitä, että jos joudun mennä
lataamaan autoa niin se ei onnistu. Se latauslätkä oli siis virheellinen. Sain kuitenkin
auton käyttööni, mutta jouduin myös soittamaan sekä autoa haettaessa että sitä
palauttaessa Hertzin asiakaspalveluun. Ilman tätä säätöä, kokemus olisi ollut täysi 10!
Ja olisin varmasti vuokrannut auton uudelleenkin.”

·

”Käyttökokemusta laski se, että joka kerta, kun yhdistin puhelimeni Bluetoothilla auton
soittimeen, piti minun ensin poistaa soittimen muistista siellä jo olevia puhelimia, koska
soittimen muistiin mahtui vain viisi puhelinta. Minä, kuten ei muutkaan auton käyttäjät
poistanut yhdistettyjen puhelimien tietoja soittimen muistista, jolloin se oli aina täynnä.
Joissain tilanteissa soittimen äänenvoimakkuus piti laittaa erittäin kovalle, jotta
Bluetoothin välityksellä puhelimesta soitettu musiikki kuului sopivalla voimakkuudella
auton kaiuttimista. Tästä seurasi se, että väliin kun laitoin soittimesta radion päälle niin
soittimen äänenvoimakkuus oli lähes täysillä ja radion ääni kuului todella kovaa."

·

”Mahtavaa, että tarjolla on tällainen edullinen yhteiskäyttöauto! Surullista, kun kokeilu
päättyy. Autolle varmasti on tarvetta jatkossakin. Harmillista on, että tekniikka petti lähes joka kerta. Joko auton ovea ei saanut auki tai sitä ei saanut palautettua. Välillä
oli vaikeuksia saada latausjohtoa irti. Jos siis oikeasti oli joku, mihin autolla piti päästä,
ei tätä autoa uskaltanut siihen varata. Myös auton kantama oli harmillisen pieni.
Työkäyttöön varmasti riittävä, mutta yksityisajoihin olisin toivonut vähän pidempää
kantamaa. Nyt valitsin useimmiten mieluummin yhteiskäyttöisen bensa-auton, mikäli
piti lähteä kauemmas ja luottaa siihen, että auton tosiaan saa käyttöön. Auto oli myös
varattu joka ikinen viikonloppu - kuitenkin varaus saattoi vapautua pari tuntia ennen
sen alkamista. Koska peruutus oli ilmaista, on syytä epäillä, että jotkut varasivat sen
vain

kaiken

varalle.

Peruutuksen

pitäisi

siis

ehdottomasti

maksaa

jotain

yksityiskäytössä, mikäli peruutus tehdään esim. alle 24 tuntia ennen varauksen alkua."
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·

”Suurimmaksi osaksi palvelu toimi kätevästi ja kännykällä sai avattua ovet. Ainut
ongelma oli latauspisteen vikatilanteet. Ja toki liian lyhyt toimintamatka moniin
tarpeisiin.”

Miten tyytyväinen olit rekisteröitymisen
helppouteen ja sujuvuuteen? N=14
1
6
7

Tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

Neutraali

Kysymys 8. Tyytyväisyys rekisteröitymisen helppouteen ja sujuvuuteen

Avoimia vastauksia rekisteröitymiseen liittyen:
·

”En kohdannut ongelmia, sain suoran linkin, jota kautta rekisteröidyin käyttäjäksi.”

·

“Hyvin onnistui.”

·

”It seemed easy to register (but I was only a passenger in that trip)”

·

”En oikein muista mitään rekisteröitymisvaiheesta, se oli mielestäni siksi suhteellisen
neutraali. Ei mikään wow-kokemus, mutta ei myöskään harmillisen hankala.”

·

”Ongelmia oli latauspisteen toimivuuden kanssa.”

Miten tyytyväinen olit auton varaamisen
helppouteen ja sujuvuuteen? N=14
Melko tyytymätön
Neutraali
Melko tyytyväinen
Tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen
0

1

2

3

4

5

6

7

Kysymys 10. Tyytyväisyys auton varaamiseen helppouteen ja sujuvuuteen.
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Avoimia vastauksia auto varaamiseen liittyen:
·

”Kalenterinäkymä oli vähän epäselvä.”

·

”Auto oli helppo varata verkkosivujen kautta. Sovelluksen kautta varaus onnistui
helposti, jos tarvitsi autoa heti. Tulevaisuuden varausten tekeminen oli sovelluksessa
hankalaa, sillä vapaiden aikojen etsiminen oli hakuammuntaa, toisin kun verkkosivujen
aikajanalta varatessa.”

·

”Ainakin omalla kohdalla auto oli helposti saatavilla. Juuri siis omaan tarpeeseen.”

·

”Työmatka-aika oli hieman hämäävästi kalenterissa, en ihan täysin hoksannut miksi,
miten ja kuka autoa varasi, kun se oli merkitty työmatkakäyttöön.”

·

”Varauskalenteri oli mielestäni hankalasti luettava.”

Käytitkö pääasiallisesti
rekisteröitymiseen ja auton
varaamiseen... N=14

Hertz Car Sharingin verkkosivuja

Hertz Car Sharingin sovellusta

Kysymys 12. Auton varaamiseen käytetty järjestelmä (verkkosivu tai sovellus).

Jos käytit pääasiallisesti Hertz Car
Sharingin verkkosivuja, miten
tyytyväinen olit niihin? N=13
Neutraali
Melko tyytyväinen
Tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen
0

2

4

6

8

10

Kysymys 13. Tyytyväisyys Hertz Car Sharingin verkkosivuihin.

Turun kaupunki 4.11.2020

64 / 76

Jos käytit pääasiallisesti Hertz Car
Sharingin sovellusta, miten tyytyväinen
olit siihen? N=1

Melko tyytyväinen

Kysymys 14. Tyytyväisyys Hertz Car Sharingin mobiilisovellukseen.

Avoimia vastauksia Hertzin verkkosivuihin ja sovellukseen liittyen:
·

”Mielestäni oli outoa, että verkkosivujen kautta varatessa näin muiden autoa
varanneiden Turun kaupungin työntekijöiden yhteystiedot, vaikka he eivät olleet
valinneet kimppakyytiä varausta tehdessä.”

·

”Varaussivu tai tarkemmin kalenteri on pieni ja skaalautuu hassusti ainakin
puhelimella.”

·

”En saanut sovellusta ladattua sovelluskaupan maarajauksen takia, koska olen
hankkinut puhelimeni Kanadasta.”

·

”Ei mitään erikoista mainittavaa edellisten vastausten lisäksi. Hankalasti ymmärrettävä
varauskalenteri.”

·

”Sovellus ei ole kovinkaan käyttäjäystävällinen eikä nykyaikainen vaan melko
insinöörimäinen. Jotain palvelumuotoilijaa voisi käyttää sen päivittämiseen.”
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Auton käyttöönotto; miten se onnistui?
N=14
Tyytymätön
Neutraali
Melko tyytyväinen
Tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen
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Kysymys 16. Auton käyttöönoton onnistuminen.

Auton palauttaminen; miten se
onnistui? N=14
Melko tyytymätön
Neutraali
Melko tyytyväinen
Tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen
0
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Kysymys 17. Auton palauttamisen onnistuminen

Avoimia vastauksia auton käyttöönottoon ja palauttamiseen liittyen:
·

”Käyttöönotto oli helpompaa kuin palauttaminen. Paitsi kerran ovet eivät avautuneet,
vaikka olin vastannut tekstiviestiin ok ja jouduin soittamaan asiakaspalveluun, joka
sekään ei heti saanut ovia auki. Myöhemmin selvisi, että autosta on poistuttava neljän
minuutin sisään tai muuten avaimia ei enää voinut palauttaa ilman, että käynnistää
auton uudestaan. Se taas oli ruljanssi, koska laturijohdot piti taas irrottaa ja kytkeä
uudestaan. Lisäksi tämä neljän minuutin aikaikkuna tuli täytenä yllätyksenä.”

·

”Auton vuokraus ja palautus sujuivat pääasiassa hyvin, mutta pari kertaa autoa heti
toisen käyttäjän jälkeen ottaessa minun piti ensin perua varaukseni verkkosivuilta ja
tehdä sen jälkeen uusi. Molemmissa näissä aiempi vuokraaja oli käyttänyt autoa minun
vuokra-aikani jo ollessa käynnissä. Palautuksessa oli pari kertaa ongelmia, kun ovet
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eivät vaan suostuneet menemään lukkoon. Ilmeisesti näinä kertoina minulla oli mennyt
yli 4 minuuttia auton desinfiointiin ja lataukseen laittamiseen, joten auto piti käynnistää
uudestaan, jotta se palautui onnistuneesti.”
·

”Ensimmäistä kertaa sähköauton käytössä vähän opastusta ja myös autoa
luovuttaessa.”

·

“Easy to locate, and following the prepared instructions was enough to make this
process smooth.”

·

”Ovien lukitsemisen kanssa oli ongelmia.”

·

”Palauttaessa ovien lukkiutumista piti välillä yrittää useampaan kertaan.”

·

”Jouduin

soittamaan

sekä

autoa

haettaessa

että

palauttaessa

Hertzin

asiakaspalveluun mikä nosti stressitasoja ja aiheutti tunteen, että en osannut jotain tai
että joku oli vialla. Kuitenkin asiakaspalvelu oli todella ystävällistä.”
·

”Mobiilisovelluksen kanssa auton käyttöönotossa ja palautuksessa oli usein ongelmia,
mutta Hertz-kortilla käytettäessä ongelmaa ei ollut.”

·

”Autoa ei useinkaan saanut palautettua ilman soittoa Hertzille. Eikä sitä aina saanut
auki.”

·

”Ongelmat latauspisteen kanssa laskivat tyytyväisyyttäni palauttamiseen.”

·

”Auto ei alkanut latautua, ja odotin paikalla noin 25 minuuttia.”

Kokemuksesi autosta (ajaminen,
ajomukavuus, varustelu yms) N=14
1

1
6

6

Erittäin tyytyväinen

Tyytyväinen

Melko tyytyväinen

Neutraali

Kysymys 19. Kokemukset autosta; ajaminen, ajomukavuus, varustelu.
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Avoimia vastauksia autoon liittyen:
·

”Hieno auto, kiihtyvyys voisi toki olla parempi, mutta muuten hyvin moderni ja
miellyttävä.”

·

”Auton lisävarusteet olivat loistavat, pidin etenkin kameratekniikasta. Auto oli tosi hyvä
ajaa myös näin 161 cm pitkänä. Sen sijaan 195-senttinen ystäväni oli liian pitkä autoon:
penkki ei mennyt tarpeeksi taakse, joten jalat jäivät hieman koukkuun, mikä ei vielä
yksinään ollut ongelma. Ratissa ei kuitenkaan ollut syvyyssäätöä, jotta sen olisi voinut
vetää taakse.”

·

“The battery life was much shorter than expected, which made all the difference on the
trip Turku-Helsinki. At the start of the journey the car calculated that it would cover the
distance just fine - but as we progressed to the highway, it became noticeable how the
predicted amount of km left was dropping too fast (probably because of the speed,
which was higher than normally used when driving in the city). The route wasn't famous
for the abundance of charging stations, so we had to spend the entire journey
calculating if we're going to make it until the next charger (we did, with turning off the
heating at some point, which saved some additional 10% of the charge). Quick
charging itself took another hour. Altogether, the main issue with the not very positive
experience was the lack of information (incl, that provided by the car itself when making
calculations): were we to know beforehand that the car would only make 80-100km on
the highway we would have planned the trip differently.”

·

”Erinomainen ajettava ja varustelu.”

·

”Itselläni käyttö oli lähinnä lyhytaikaista kaupassa/asioilla käyntiä ja tähän käyttöön
tämä pienemmällä akulla oleva malli oli täysin riittävä.”

·

”Vähän pitempi toimintamatka moottoritienopeuksilla olisi hyvä.”
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Kokemuksesi auton lataukseen
kytkemisestä ja irrottamisesta
käyttämissäsi latauspisteissä N=14
Erittäin tyytymätön
Melko tyytymätön
Melko tyytyväinen
Tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen
0

1

Kysymys 21. Kokemuksesi
latauspisteissä.

2

auton

3

4

5

6

lataukseen kytkemisestä ja

irrottamisesta käyttämissäsi

Avoimia vastauksia lataukseen liittyen:
·

”Käytin ainoastaan ICT Cityn latauspistettä, siellä ainakin kaikki toimi hyvin.”

·

”Auton lataaminen ja latauksen lopettaminen meni alkukankeuden jälkeen ihan
näppärästi. Aikaa tähän kului autoa hakiessa ja palauttaessa aina muutama minuutti,
joten se piti huomioida aikatauluissa. Lisäksi kerran ABC:lla autoa ladatessa lataus ei
suostunut päättymään, joten jouduin soittamaan latauspisteen asiakaspalveluun, joka
onneksi sai katkaistua latauksen etänä. Kyseessä oli ilmeisesti jokin yhteysongelma.”

·

“Instructions were enough to make the process easy.”

·

”Yksi latauspiste ABC-aseman yhteydessä, joka oli kartalla merkitty offline-tilaan tms.,
ja kun kävin asemalla kysymässä tästä, siellä sanottiin, etteivät he tiedä latauspisteestä
mitään. Olisipa hämmentävää, jos asemalla ei tiedettäisi bensapumpun toimivuudesta.
Kertoo siis sähköautojen infrastruktuurin ongelmista yleensä.”

·

”Lataaminen ei onnistunut lainkaan, sillä latauspömpeli ilmoitti, että se ei tunnistanut
auton mukana saamaani lätkää. En siis pystynyt lataamaan autoa kertaakaan.”

·

”Lataus toimi hyvin ja latausoikeudet toimivat hyvin. Halikon Prisman pihassa
maksoimme

itse

latauksen,

koska

siellä

olevaan

latausasemaan

ei

ollut

latausoikeuksia.”
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Oletko ollut yhteydessä Hertz Car
Sharingin asiakaspalveluun
rekisteröitymiseen, varaamiseen tai
auton käyttöön liittyvissä asioissa?…
5
9

Kyllä

Ei

Kysymys 23. Yhteydenotot Hertz Car Sharingin asiakaspalveluun.

Kokemuksesi Hertz Car Sharingin
asiakaspalvelusta N=4
Erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

Tyytyväinen
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Kysymys 24. Kokemukset Hertz Car Sharingin asiakaspalvelusta.

Avoimia vastauksia Hertzin asiakaspalveluun liittyen:
·

”Olin yhteydessä asiakaspalveluun kolmesti eikä yhdelläkään kerralla ongelmaa saatu
kovinkaan nopeasti ratkaistua.”

·

”Olen yrittänyt soittaa asiakaspalveluun 2 kertaa, joista kummallakaan kerralla minulle
ei vastattu ja jonotusaikana ehdin itse hoitaa ongelmani. Jonotusajat olivat 7min ja
16min. En ole varma, kerrottiinko missään, että jonotus maksaa, mutta harmitti maksaa
jonotusajasta, kun en edes saanut apua.”

·

”Palvelu oli ihan hyvää.”

·

”Todella mukavaa porukkaa, ainoa miinus on ehkä se, että minulle ei tarjottu mitään
hyvitystä ongelmista, joita kohtasin (en pystynyt lataamaan autoa, ja jouduin
soittelemaan asiakaspalveluun noutaessani sitä sekä palauttaessani sen).”
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·

”Välillä oli linjoilla ruuhkaa, mutta asiakaspalvelu oli hyvää.”

·

”Jonotusajat olivat välillä liian pitkiä, yli 10 minuuttia.”

Oletko ollut yhteydessä Liikennevirta
Oy:n asiakaspalveluun auton lataukseen
liittyvissä asioissa? N=14
1

13

Kyllä

Ei

Kysymys 26. Yhteydenotot Liikennevirran asiakaspalveluun.

Kokemuksesi Liikennevirta Oy:n
asiakaspalvelusta N=1
"Jonotusaika
oli todella
pitkä."

Erittäin tyytymätön

Kysymys 27. Tyytyväisyys Liikennevirran asiakaspalveluun.

Kysymys 28. Kupittaan yhteiskäyttöinen sähköauto on osa puolivuotista kokeilua, jossa Turun
kaupunki vuokrasi auton henkilöstönsä käyttöön ja tarjosi myös muille kaupungin toimijoille
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mahdollisuuden käyttää autoa omiin tarkoituksiinsa. Heräsikö kokeilun myötä ajatuksia
yhteiskäyttöisyyteen liittyen? Tässä voit antaa yleisesti ruusuja, risuja tai kehittämisehdotuksia.
·

”Hieno kokeilu!”

·

”Ongelmista huolimatta varmasti käyttäisin tällaista palvelua, sillä se kaikesta
huolimatta on helpottanut autottoman elämää esim. sulkapalloon ja kotipaikkakunnalle
kulkiessa. Kovin paljoa korkeampia hintoja en kuitenkaan palvelusta maksaisi.
Esimerkiksi 10 euron tuntihinta alkaa olla jo turhan kova ja mieluummin keksin jonkin
muun tavan kulkea tai ainakaan en yhtä lepsusti vuokraisi autoa kuin mitä nyt olen
tehnyt. Varauksen perumisessa pitäisi myös olla jonkinlainen sanktio, jos sen tekee
alle 24 h varauksen alkamisesta. Pari kertaa olen aiemmin katsonut, että auto on
varattu päivänä X, mutta tuona päivänä katsoessa varaus onkin poistettu. Tällä
saataisiin "varmuuden vuoksi -varaaminen" vähenemään.”

·

”Ajatuksena hyvä, mutta ajankohta varmasti vaikutti siihen, että työkäyttö jäi hyvin
pieneksi.”

·

”Myös varaukset varausten sisällä olisi hieno mahdollisuus. Nyt auto seisoi käytössäni
käytännössä 6 h käyttämättä."

·

“Sharing is great, would be good if there were more different shared cars in the city so
that you could choose a particular model.”

·

”Työmatkojen pilkkoma päivä ei mielestäni ollut hyvä. Parempi oli tilanne, jossa autoa
sai varata vapaasti mihin käyttöön vain (=kesäloma-aika). Vaikka autoa varattiin
enemmän, se ei ollut niinkään ongelma, hyvä vain, että käyttöä oli. Tämä oli erittäin
toimiva ratkaisu autottomalle. Toivoisin, että tämä kokeilu saisi jatkoa ja muuttuisi
pysyväksi toiminnaksi.”

·

”Haluaisin että autoja olisi enemmän saatavilla vapaa-ajan matkustamiseen. Haluaisin
myös, että pysäköintipaikalla huomioitaisi mahdollisen pyöräpysäköinnin turvallisuus.
Jouduin jättämään pyöräni ulos sateeseen viikonlopun ajaksi, kun vuokrasin auton.
Alue, jossa auto on (Kupittaa) on aivan autio viikonloppuisin, joten siellä ei ole
ollenkaan ns. sosiaalista valvontaa, joten pelkäsin koko viikonlopun ajan sitä, että
pyöräni varastetaan.”

·

”Auton valmistajien kanssa voisi tehdä yhteistyötä, jotta auton ajotietokoneen/soittimen
ohjelmistosta saisi mahdollisimman hyvin yhteiskäyttöön sopivan. Ohjelmisto voisi
esimerkiksi nollautua perusasetuksille aina uuden lainan alussa. Vielä hienompaa olisi,
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jos ajotietokoneeseen/soittimeen tulisi minun omat asetukseni aina käyttöönoton
yhteydessä.”
·

”Lisää

yhteiskäyttöautoja

Turkuun!

Tällaiselle

on

tarvetta

nykyaikaisessa

kaupungissa.”
·

”On ollut hyvä idea, minä toivoisin, että enemmän autoja olisi tarjolla enemmän.”

·

”Toivottavasti kaupunki tarjoaa jatkossakin mahdollisuuden hyödyntää autojaan
yhteiskäyttöautoina ilta- ja viikonloppuaikoina vapaa-ajan käyttöön. Olisi hyvä, jos
autoja olisi muuallakin kuin Kupittaalla, esim. rautatieaseman lähellä.”

28 Päätelmät ja suositukset
28.1 Asenne
Yrittänyttä ei laiteta! Rohkean kokeilukulttuurin vahvistaminen kaupunkiorganisaatiossa voi
lisätä elinkeinoelämän kasvua ja siten kohottaa kaupungin vetovoimaisuutta ja koko alueen
elinvoimaisuutta. Kokeilun luonteen mukaan toiminta kannattaa ensin aloittaa pienemmän
ryhmän tai omien työntekijöiden kesken ja vasta sitten laajentaa suuren yleisön keskuuteen.
Tärkeintä on viestiä selkeästi, että kyseessä on väliaikainen kokeilu, jonka tulosten perusteella
toimintaa kehitetään ja hiotaan - kokeilemme uutta!
Ratkaisevassa asemassa on asenne. Kaikki on mahdollista, jos niin halutaan. Kaupungin rooli
on olla mahdollistaja, joka tarjoaa alustan markkinaehtoiselle toiminnalle ja uusien palvelujen
syntymiselle. Positiivinen, innovatiivinen ja tervetulleeksi toivottava maine on tärkeä
vetovoimaa lisäävä tekijä, kun kaupungit kilpailevat veronmaksajista ja yrityksistä.

28.2 Veloitusmalli
Yhteiskäyttöauton saa liisattua organisaation käyttöön kiinteällä hinnalla. Tällöin autosta
maksetaan tietty summa joka kuukausi ja käyttö on veloituksetonta (sähköstä maksetaan
erikseen). Veloitus voi perustua myös suoraan käyttöön, eli autosta maksetaan tuntihintaa.
Minimiveloitus on yleensä yksi tunti. Jos yhteiskäyttöauton varauskalenteri avataan iltaisin ja
viikonloppuisin myös yksityismatkoihin, veloitus perustuu aina käyttöön. Kokeilussa palvelusta
maksettiin kiinteä kuukausihinta 950 € (alv 0 %) ja ajatuksena oli, että yksityiskäyttö eli
ulkopuolinen vuokraus vähentäisi kuukausivuokraa. Vaikka tämä periaate ei kokeilussa
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toteutunutkaan toivotulla tavalla, ei kyseistä rahoitusmallia kannata silti unohtaa. Ulkopuolinen
vuokraus alkoi kesän mittaan tuottaa sen verran tuloja, että ajan mittaan auto olisi maksanut
itsensä takaisin, kun yksityisajoista palveluntarjoajalle kertynyt tulo olisi vähentänyt maksettua
kuukausivuokraa. Etätyön lisääntyessä kaupungin työntekijöiden keskuudessa ja siten
työasiamatkojen vähentyessä on turha seisottaa autoja parkkihallissa. Kyseisessä mallissa
kaikki voittavat: kaupungin työntekijä saa käyttää autoa työasiamatkoihinsa, yksityinen henkilö
saa mahdollisuuden vuokrata autoa tarvittaessa ja yrittäjä saa lisätuloja ulkopuolisesta
vuokrauksesta.
Toisaalta käyttöön perustuva veloitus on varmin tapa maksaa vain siitä, mitä on käyttänytkin.
Käyttöön

perustuva

veloitus

on

käytössä

esimerkiksi

Tukholman

yhteiskäyttöautojärjestelmässä. Suomessa Lappeenrannan ja Porvoon kaupungeilla on
käytössä yhteiskäyttöautojärjestelmä, joka on auki myös yksityiskäytölle.
Palveluntarjoajat ovat joustavia erilaisten toimintamallien suhteen. Liikkeelle kannattaa lähteä
ensin muutaman vuoden sopimuksella ja sen aikana selvittää tarkasti toimintaa arvioimalla,
onko kyseinen systeemi oikea kaupungin tarpeisiin. Verotus ei ole ongelma, koska palvelun
järjestää kaupungista ulkopuolinen taho, joka pyörittää koko palvelua. Kaupunki on vain yksi
asiakkaista.

28.3 Mitä oikeasti halutaan?
On tärkeää tunnistaa sekä tavoitteet että tarve. Turun uudistaessa toimistoverkkoaan ja
vähentäessään omistuksessaan olevia kiinteistöjä tulee myös henkilökunnan käyttöön
korvamerkittyjen

pysäköintipaikkojen

vähentyminen

ajankohtaiseksi.

Mitä

enemmän

henkilöstöä kannustetaan saapumaan töihin muulla keinoin kuin omalla autolla, sitä
todennäköisemmin he myös käyttävät heidän käyttöönsä tarkoitettuja yhteiskäyttöautoja
työasiamatkoihin oman auton sijaan.
Yhteiskäyttöön perustuvaa liikkumispalvelua suunniteltaessa on mietittävä seuraavia asioita:
·

Kuka kulkuneuvoja tulee käyttämään? Keille kaikille järjestelmä on tarkoitettu? Onko
se koko henkilöstön käytettävissä vai suunnattu tietyille yksiköille?

·

Mihin

yksiköihin

autot

fyysisesti

tullaan

sijoittamaan?

Jos

ja

kun

yhteiskäyttöautopalvelu on avoinna myös kaupunkilaisille, mikä olisi sopiva paikka
autojen turvallista sijoittamista ajatellen niin, että niihin pääsevät sujuvasti käsiksi sekä
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kaupungin työntekijät, että yksityiset ihmiset? Latauspisteiden sijoittelu tulee tässä
tärkeään rooliin.
·

Minkälaisiin matkoihin autoja tai muita liikkumisvälineitä on ajateltu hyödynnettäväksi?
Pitääkö autoilla päästä päivittäin Turusta Helsinkiin vai tullaanko niillä ajamaan
esimerkiksi 50 kilometrin säteellä? Auton akun teho tulee tässä kohtaa ottaa
tarkasteluun.

·

Halutaanko, että henkilöstö kulkee esimerkiksi alle viiden kilometrin matkoja autolla?
Voitaisiinko ajatella tilalle sähköpyöriä? Toisaalta oletetaanko henkilöstön menevän
pyörällä sateessakin? Entä talvella? Ovatko kevyet sähköiset liikkumisvälineet ja
yhteiskäyttöautot käytössä rinnakkain, ja henkilö saa valita, minkä kulkuneuvon hän
milloinkin

valitsee?

Kannustetaanko

henkilöstä

valitsemaan

sähköpotkulauta

puolentoista kilometrin pituiselle matkalle?
Kokeilukulttuurin vahvistamisen lisäksi yksilölliset ratkaisut eri yksiköiden välillä tulisi sallia.
Mikä toimii yhtäällä, ei välttämättä sovikaan toisaalle. Samaten yksi huono kokemus ei tarkoita,
etteikö menestystä voisi tulla muualla. Yksittäisen koulun tarpeisiin hankittu sähkötavarapyörä
ei silti ratkaise kysymystä, miten Turussa saataisiin vähennettyä liikenteestä tulevia päästöjä.
Siksi on tärkeää tehdä linjauksia, jotka koskevat koko henkilöstön kestävää liikkumista. Käsi
kädessä linjausta suunniteltaessa kulkevat yhteiskäyttöiset kulkuvälineet sähköautoista ja pyöristä toimiviin ja fyysistä liikkumista tukeviin pukuhuoneisiin ja pesutiloihin sekä
kilometrikorvausten maksamisen radikaali vähentäminen.

29 Sähkökäyttöisten laitteiden jatko
Taakkapyörä

ja

kaksi

sähköavusteista

polkupyörää

lunastettiin

Turun

kaupungin

yhteiskäyttöön. Jatkossa Turussa uudistetaan kaupungin yhteiskäyttömahdollisuuksia ja
hankkeen opit otetaan hyötykäyttöön osana tätä prosessia.
Hertz Car Sharing aikoo jatkaa auton vuokraamista Kupittaalla kyseisessä sijainnissa
markkinaehtoisesti. Keskusteluja on käyty Hertzin ja kolmen muun yhteistyökumppanien
kesken uusista kokeiluista ja sopimuksista.
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