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TIIVISTELMÄ
Yhteiskäyttöautopalveluilla tähdätään autojen määrän vähentämiseen ja sitä kautta
liikenteen ongelmien lieventämiseen. Suomessa operoi tällä hetkellä kolme yhteiskäyt-
töauto-operaattoria: 24Rent, EkoRent ja City Car Club. Operaattoreiden toimintamallit
ovat pitkälti samanlaiset sillä erotuksella, että EkoRentin autot sijaitsevat kauppakes-
kusten yhteydessä ja 24Rentin ja CCC:n ympäri kaupunkialuetta. 24Rent on operaatto-
reista toistaiseksi ainoa, joka toimii maantieteellisesti myös pääkaupunkiseudun ulko-
puolella. Operaattorit hinnoittelevat palvelunsa hieman eri tavoin, mutta tiivistettynä
käyttäjä maksaa yleensä tuntiperusteista hintaa sekä joukon erilaisia palvelumaksuja
tapauksesta riippuen.

Tyypillisimmät yhteiskäyttöauton käyttäjät ovat Suomessa lapsiperheitä. Muualla maa-
ilmalla on todettu myös yksineläjien ja aikuistalouksien olevan merkittävämmässä roo-
lissa. Tulevaisuudessa myös eläkeläisten kasvavan potentiaalin huomioiminen olisi yh-
teiskäyttöautoilun näkökulmasta tärkeää. Yhteiskäyttöautopalveluiden käyttäjistä huo-
mattavan osan on todettu asuvan autottomissa talouksissa, mutta toisaalta yhteiskäyt-
töautot korvaavat usein myös perheen ns. kakkosauton.

Skanssin yhteiskäyttöautojen palvelumalli perustuu hyvään palvelutasoon joukkoliiken-
teen ja pyöräilyn tukiessa palvelua. Mallissa Skanssin yhteiskäyttöautopalvelu käynnis-
tetään Skanssin kauppakeskuksessa yhdellä autolla sekä ensimmäisenä rakentuvassa
korttelissa kahdella autolla. Palvelu laajenee alueen rakentuessa neljän palvelupisteen
ja 7 yhteiskäyttöauton kokonaisuudeksi, jota voidaan kysynnän riittäessä kasvattaa
entisestään. Operointia tuetaan tarvittaessa pysäköintipaikkojen rakentamatta jättämi-
sestä syntyvien säästöjen kautta. Mallin avaintoimijoina ovat siten kaupunki, yhteis-
käyttöoperaattori ja alueen rakennuttajat. Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat joukkoliiken-
neoperaattori, Skanssin kauppakeskus, alueen yritykset palvelun käyttäjinä sekä alu-
eellinen käyttäjien edunvalvoja ja tiedottaja.

Skanssin malli on toteuttamiskelpoinen myös muilla uusilla asuinalueilla sekä täyden-
nysrakennuskohteissa. Valmiiksi rakennetuilla alueilla liiketoimintamalli tulee rakentaa
eri tavoin. Turussa houkuttelevimpia kohteita yhteiskäyttöautopalveluille ovat väkimää-
rän perusteella arvioituna keskustan eri korttelit sekä muut väkimäärältään huomatta-
vat alueet, kuten Runosmäki, Varissuo ja Ylioppilaskylä. Port Arthurin ja Ylioppilaskylän
alueet voisivat olla nopeasti hyödynnettäviä kohteita, sillä molemmissa on tarpeeksi
väestöpohjaa sekä yhteiskäyttöautoille otollisia kohderyhmiä. Port Arthurissa on lisäksi
pulaa pysäköintipaikoista, ja Ylioppilaskylässä on useita tulevia kaavoitushankkeita,
joissa palvelun käynnistämistä voitaisiin tukea. Uusista hankealueista ainakin Linnakau-
pungin ja Kakolan alueet on tunnistettu potentiaalisiksi yhteiskäyttöautoille.

Yhteiskäyttöautojen hyödyt ovat monitahoiset: ne vähentävät liikennettä niin määrälli-
sesti kuin suoritteellisesti, millä on vaikutuksia mm. ruuhkiin, liikenneturvallisuuteen,
liikenteen kustannuksiin ja liikennepäästöihin. Lisäksi ne lisäävät kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen käyttöä sekä vapauttavat pysäköintitilaa. Kokonaisvaikutusten kannal-
ta on oleellista, miten monta pysäköintipaikkaa voidaan jättää rakentamatta per yhteis-
käyttöauto, sekä luonnollisesti se, miten hyvin palvelulla todellisuudessa on käyttöä.
Kaupunki voi siis itse osaltaan vaikuttaa palvelun vaikuttavuuteen.

Skanssin alueellisten tavoitteiden saavuttamiseksi Turun kaupungin tulisi tavoitella ai-
empaa rohkeampaa linjaa myös yhteiskäyttöautojen suhteen. Nykyisissä kaavoissa
oleva 4 autopaikan vähennys yhdellä yhteiskäyttöautolla on alimitoitettu, sillä roh-
keammat tavoitteet toisivat varmemmin hyötyjä kaikille osapuolille. Yhteiskäyttöauto-
palvelun operoinnin kannattavuuden kannalta oleellisena tekijänä on kaupungin sitou-
tuminen yhteiskäyttöautojen käyttämiseen omissa kuljetuksissaan. Sekä operaattori
että kaupunki voisivat merkittävästi hyötyä järjestelystä.

Vaikka Skanssiin laadittu yhteiskäyttöautomalli on lupaava, yhteiskäyttöoperaattorit
lähtisivät haastatteluiden perusteella mieluummin liikkeelle Skanssin ohella muutamas-
sa muussakin kohteessa samanaikaisesti. Operaattoreilta vaadittaisiin alkuvaiheessa
kohtalaista panostusta palvelun laajentamiseen, ja Skanssin alkuvaiheen kolmen auton
malli ei välttämättä ole riittävän houkutteleva yksissään, vaikka operointimalli sinällään
osoittautuisikin kannattavaksi. Kaupungin näkökulmasta ongelma on positiivinen – ope-
raattorit ovat innokkaita tuomaan Turkuun Skanssia laajemman palvelun.



ALKUSANAT

Turun kaupunki suunnittelee ja kaavoittaa uutta asuinvaltaista kaupunginosaa Skans-
siin. Suunnittelun tavoitteena on tehdä Skanssista ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaa-
lisesti kestävä kaupunginosa. Kestävyystavoitteet näkyvät myös alueen liikennesuunnit-
telussa, jossa niin joukkoliikenteellä, kävelyllä ja pyöräilyllä sekä yhteiskäyttöautoilla on
oma roolinsa. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, millaisella toimintamallilla Skans-
sissa voitaisiin käynnistää käyttäjien kannalta houkutteleva ja samalla operaattorille
taloudellisesti kannattava yhteiskäyttöautopalvelu. Samalla määriteltiin, millaiset roolit
eri sidosryhmillä voisi olla palvelun synnyttämisessä ja pyörittämisessä sekä miten pal-
velun operointia voitaisiin mahdollisesti alkuvaiheessa tukea.

Työ on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä, jossa työn projektipäällikkönä on toiminut KTM,
FM Sini Kahilaniemi sekä pääsuunnittelijana DI Pekka Stenman. Lisäksi Rambollilta työ-
hön on osallistunut M.Sc. Ian Sacs. Työn varsinaiseen ohjausryhmään ovat kuuluneet
Turun kaupungista kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa sekä liikennesuunnittelija Juha
Jokela. Lisäksi työtä ovat vieneet eteenpäin kommentoijien roolissa Stella Aaltonen ja
Janne Rinne Itämeren kaupunkien liitosta sekä Paula Väisänen Valoniasta. Työssä on
myös haastateltu useita eri alojen asiantuntijoita sekä järjestetty sidosryhmätyöpaja.
Näillä on ollut merkittävä panos työn lopputulokseen.
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1. JOHDANTO

Liikennesektorin murros kohti voimakkaampaa digitalisaatiota ja palvelupohjaista tulevaisuutta
(MaaS - Mobility as a Service) tuo ihmisten saataville uusia liikenteen toimintamalleja. Myös ih-
misten liikkumistavat muovautuvat, ja esimerkiksi auton omistamisen tärkeys kyseenalaistetaan.
Autojen yhteiskäyttöpalvelut ovat olleet saatavilla niin suomalaisille kuin globaalistikin jo jonkin
aikaa, mutta vasta aivan viime vuosina niiden käyttö on alkanut yleistyä voimakkaammin. Kan-
sainvälisissä tarkasteluissa yhteiskäyttöautopalveluiden käyttäjämäärät ovat lyhyessä ajassa
moninkertaistuneet, ja kasvu on voimakasta.

Autojen yhteiskäytöllä tarkoitetaan yleisesti ottaen joustavaa ja arkisiin tarpeisiin soveltuvaa
auton lyhytaikaista vuokrausta [1]. Lyhytaikaisuudesta johtuen yhteiskäyttöautot on yleensä
tarkoitettu lähinnä kaupungin sisäiseen liikenteeseen eikä niinkään pitkän matkan ajoon. Esim.
auton palauttaminen toiseen kaupunkiin ei ole Suomessa mahdollista. Auton varaaminen yön yli
puolestaan yleensä onnistuu. Joissain tapauksissa auto on myös mahdollista viedä ulkomaille.
Tämä vaatii kuitenkin yleensä erityisluvan vuokraajalta.

Tyypillisesti yhteiskäyttöautot toimivat siten, että erilliseen palveluun rekisteröitynyt käyttäjä
varaa joko selaimen tai mobiilisovelluksen kautta auton käyttöönsä ja tunnistautuu auton luona
joko mobiililaitteen tai erillisen kortin avulla. Käytön loputtua auto tulee yleensä palauttaa sa-
maan lähtöpisteeseen, toki poikkeuksiakin on. Auto lukitaan yleensä samalla tavalla kuin ava-
taankin. Usein käyttöehtona on myös joko auton tankkaaminen täyteen tai liittäminen ladatta-
vaksi käytön päätteeksi.

Myös suomalaiset kaupungit ovat viime vuosina alkaneet tutkia yhteiskäyttöautojen toimintamal-
leja, sillä niillä koetaan olevan useita hyötyjä liikennejärjestelmän kannalta. Yhteiskäyttöautot
vähentävät autojen määrää kaupunkialueilla, mikä puolestaan johtaa mm. päästö- ja meluleikka-
uksiin. Yhteiskäyttöautoilu on kuitenkin Suomessa vielä hyvin alkutaipaleella, ja siten sen hyödyt
ovat Suomessa vielä pääsääntöisesti saavuttamatta.

Turun kaupungin liikennetavoitteissa esitetään hiilijalanjäljen minimoimista sekä ympäristöystä-
vällisiä liikenneratkaisuja. Yhteiskäyttöautojen lisääminen mainitaan yhtenä konkreettisena kei-
nona päästöjen vähentämisessä sekä liikenteen kokonaisvaltaisessa uudistamisessa. Toisena
yhteiskäyttöautojen käyttöönottoon kannustavana tekijänä Turussa pidetään autoriippuvuuden
vähentämistä ja samalla aiempaa tehokkaampaa maankäyttöä, koska autopaikkoja voidaan hyö-
dyntää esim. rakentamisen tarpeisiin. Esimerkiksi Skanssi sekä Linnakaupunki ovat painopisteel-
tään kestävän kehityksen kaupunginosia, ja Skanssissa asetettujen tavoitteiden mukaan asuk-
kaiden tulisi omistaa autoja 25 % vähemmän kuin vastaavilla alueilla. Vuonna 2014 Turussa
omistettiin keskimäärin 471 henkilöautoa 1000 asukasta kohden.
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Kuva 1: Henkilöautotiheyden kehitys Suomessa 2000–2014.

Tämän työn tarkoituksena on tutkia Suomessa ja muualla maailmassa toteutettujen yhteiskäyt-
töautopalveluiden toimintamalleja ja hyödyntää tätä tietoa yhteiskäyttöautopalvelun luomiseksi
Turun Skanssin alueelle. Työssä pyritään tunnistamaan toimintamallin kaikki oleelliset sidosryh-
mät ja määrittelemään niiden keskinäiset vastuut. Työn loppuvaiheessa arvioidaan myös, miten
Skanssin toimintamallia voitaisiin laajentaa ensin muualle Turkuun ja kenties myöhemmin laa-
jemmin muualle Suomeen.
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2. YHTEISKÄYTTÖAUTOJEN NYKYTILA

2.1 Kansallisten selvitysten keskeiset johtopäätökset

2.1.1 Autojen yhteiskäytön potentiaali Suomessa

Yhteiskäyttöautojen potentiaalia on Suomessa arvioitu ensimmäistä kertaa vuonna 2010 tehdys-
sä tutkimuksessa. Euroopassa on nähty jopa parhaimmillaan 100 % vuosittaista käyttäjämäärän
kasvua ja selkeää hidastumista ei ole havaittu missään. Asiakasmäärä ei siis ole vielä missään
maailmassa saavuttanut maksimiaan. [1]. Toisaalta esimerkiksi yhteiskäyttöautojen palveluntar-
joaja Car2Go vetäytyi kesällä vuonna 2014 Ison-Britannian markkinoilta vedoten ihmisten huo-
mattavaan autonomistushalukkuuskulttuuriin ja odottamattoman huomattaviin haasteisiin.
Car2Go lanseerattiin Birminghamissa vuonna 2013 ja Lontoon alueella se oli toiminut vuodesta
2012. [2]

Euroopan yhteiskäyttöautoilun menestyneimmissä kaupungeissa (Lontoo, Göteborg, Brighton) on
saavutettu 1,5–2 % yhteiskäyttöautoilijoiden osuus asukasmäärästä noin 10 vuoden kuluessa
toiminnan aloittamisesta, eikä kasvu näytä hidastumisen merkkejä. Prosentuaalisiin kasvuosuuk-
siin vaikuttaa vuositasolla myös yhteiskäyttöautojärjestelmän kehitysvaihe: onko kyseessä uusi,
vasta aloittanut yritys vai jo toimintansa vakiinnuttanut toimija. [1]

Suomessa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa tämä 1,5–2 % osuus tarkoittaisi n.
28 000 käyttäjää. Realistisen potentiaalin arvellaan olevan 10–20 vuoden aikajänteellä 40 000
käyttäjän luokkaa yhteensä näillä alueilla. Alla olevassa kuvassa esitetään yhteiskäyttöautojen
asiakasmääräennuste Turun ja Tampereen osalta. [1]. Tulee kuitenkin huomioida, että ennustee-
seen vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi kaupunkien vakiinnuttamat yhteiskäyttöautoilun edistä-
mistoimet sekä mahdolliset tukimekanismit. Myös valittavalla järjestelmällä ja toimintamallilla on
merkittävä vaikutus asiakasmäärän kasvunäkymiin.

Kuva 2: Yhteiskäyttöautopalveluiden asiakasmäärien pitkän aikavälin ennusteet Turussa ja Tampereella.
Nykytrendi pohjautuu pääkaupunkiseudulla havaittuun 24 % vuotuiseen kasvuun ja tavoitetrendi Belgi-
assa todettuun 34 % vuotuisen kasvuun. Tavoitetrendissä julkisella sektorilla on aktiivisempi rooli. [1].

Suomessa vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa on arvioitu asiakasmäärän kehityksen lisäksi
yhteiskäyttöautoilun vaikutuksia päästöihin, ajosuoritteisiin, pysäköintipaikkojen tilantarpeeseen
ja kustannuksiin. Vertailu on toteutettu nykytrendiin sekä tavoitteelliseen ennusteeseen Turun ja
Tampereen osalta. Tuloksia on havainnollistettu alla olevassa taulukossa.
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Taulukko 1: Autojen yhteiskäytön arvioidut vaikutukset Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla [1].

Nykyinen trendi 2030 Tavoitetrendi 2030
Asiakasmäärä (hlö)
Turku 3 300 5 700

Tampere 3 700 6 300

Pääkaupunkiseutu 39 000 60 000

Asiakasmäärä/väestöennuste
Turku 1,8 % 3,1 %

Tampere 1,6 % 2,6 %

Pääkaupunkiseutu 3,2 % 4,9 %

Autojen määrän vähenemä (kpl)
Turku 1 200 2 000

Tampere 1 300 2 200

Pääkaupunkiseutu 13 700 21 200

Säästyneiden pysäköintipaikkojen kustannus (milj. €)
Turku 17,3 29,4

Tampere 19,3 32,7

Pääkaupunkiseutu 206 318,4

Säästyneiden pysäköintipaikkojen tilantarve (m2)
Turku 25 400 43 200

Tampere 28 300 48 000

Pääkaupunkiseutu 302 100 466 900

Henkilöautosuoritteen vähenemä (milj. ajon.km/v)
Turku 6,5 11

Tampere 7,2 12,3

Pääkaupunkiseutu 77,2 119,4

CO2-päästöjen vähenemä (tonnia/v)
Turku 800 1 300

Tampere 900 1 500

Pääkaupunkiseutu 9 300 14 300

2.1.2 Millaisia ovat yhteiskäyttöautoilijat?

City Car Clubin vuonna 2010 pääkaupunkiseudulla toteuttaman kyselyn mukaan [1] tyypillisim-
mät yhteiskäyttöauton käyttäjät ovat lapsiperheitä. Tämä poikkeaa kansainvälisistä tutkimuksis-
ta, joissa todetaan yksineläjien ja aikuistalouksien olevan merkittävämmässä roolissa. Lisäksi
toisessa kansallisessa tutkimuksessa todetaan, että väestön ikääntyminen sekä esimerkiksi juuri
eläkeläisten kasvavan potentiaalin huomioiminen olisi yhteiskäyttöautoilun näkökulmasta tärke-
ää. Eläkkeelle siirtyminen voi mahdollistaa autosta luopumisen, mikäli se on koettu esimerkiksi
työn vuoksi pakolliseksi. [3]. Onkin syytä huomioida, että Suomessa on näin ollen saatu jo jär-
jestelmän alkuvaiheen käyttäjiksi käyttäjäryhmiä (lapsiperheet ja eläkeläiset), joiden tyypillisesti
esimerkiksi ulkomailla oletetaan olevan vaikeammin houkuteltavissa uudenlaisen liikkumispalve-
lun käyttäjiksi.
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Kuva 3: Yhteiskäyttöautojen tyypilliset käyttäjäryhmät pääkaupunkiseudulla ja Belgiassa [1].

Samassa tutkimuksessa todetaan myös, että noin 81 % yhteiskäyttöautojen käyttäjistä asuu
autottomassa taloudessa. Tämä tulos on samansuuntainen muiden eurooppalaisten kaupunkien
kanssa, jossa autottomien talouksien osuudet vaihtelevat Belgian 71 %:sta Pariisin 91 %:iin.
Tulos perustuu vahvaan julkisen liikenteen hyödyntämiseen. [1]. Yhteiskäyttöautoilla voisi siis
olettaa olevan potentiaalia alueilla, joilla jo nykyisellään asuu paljon autottomia talouksia. Autot-
tomien asuinkuntien osuutta Turussa on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Kuva 4: Autottomat asuinkunnat Turun alueella (koko Turku 47 %).

Kulkutapa yhteiskäyttöauton noutopaikkaan vaihtelee etäisyyteen perustuen. Tyypillinen etäisyys
yhteiskäyttöauton noutopaikkaan on Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan 100–300 metriä.
Mikäli asunnon etäisyys noutopaikasta pysyy alle kilometrissä, suoritetaan auton nouto lähes
poikkeuksetta kävellen tai pyörällä. Sen yli menevillä matkoilla nousee myös joukkoliikenteen
rooli merkittävämpään asemaan. Toisaalta tällöin myös halukkuus noutaa yhteiskäyttöauto ylei-
sesti ottaen laskee selvästi.

55 %

15 %

17 %

40 %
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Edellä mainitun Suomessa toteutetun tutkimuksen mukaan yhteiskäyttöautoilijaksi liittyminen
perustuu usein autottomuuteen. Syitä yhteiskäyttöautopalvelun käyttäjäksi liittymiseen voivat
olla esimerkiksi taloudellisuus sekä autosta huolehtimisen välttäminen. Nämäkin tulokset ovat
samansuuntaisia kansainvälisten tutkimusten kanssa.

Auton tarve yhteiskäyttöautoilijoilla liittyy usein ostos- ja vapaa-ajan matkoihin sekä tavarankul-
jetustarpeeseen. Yhteiskäyttöautoilijoiden ajosuoritteet tehdään usein monen eri kulkutavan yh-
distelmällä (oma, lainattu, vuokrattu, taksi jne.) ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla keskimää-
räinen ajosuorite yhteiskäyttöautotalouksissa on n. 5500 km/hlö/v (vaihtelua voi olla merkittä-
västikin tuon keskimääräisen laskelman sisällä). On myös hyvä huomioida, että yhteiskäyttöau-
toilijoiden kesimääräinen ajosuorite on noin kolmanneksen vähemmän kuin vastaavan ikäisellä
väestöllä muutoin (tutkimuksen kohteena pääkaupunkiseutu). Vuosittainen yhteiskäyttöautoilijan
ajosuorite erityisesti yhteiskäyttöautolla liikkuu 600–700 km välimaastossa. Tulos asettuu sa-
maan haarukkaan niin kotimaassa pääkaupunkiseudulla kuin Euroopassakin. [1]

Suomen osalta tulee huomioida myös kesämökkimatkat. Usein yhteiskäyttöautopalvelun käytön
esteeksi koetaan esimerkiksi viikonlopun ajan kestävän matkat kesämökille, jolloin yhteiskäyttö-
auton kustannukset eivät ole enää kilpailukykyisiä. Lievänä poikkeuksena voidaan pitää kotimai-
sen EkoRentin hinnoittelua, jossa käyttäjä ei maksa auton seisonta-ajasta yöaikaan [4]. Toisaalta
päivätuntien maksullisuuden vuoksi tämäkään malli ei sovellu kovin hyvin auton pidempiaikai-
seen seisottamiseen paikallaan. Tässä tapauksessa tulee huomioida joko eri liikkumistapojen
yhdistäminen käyttötarpeen mukaan (yhteiskäyttö vs. vuokraus) tai toimintamallin muodostami-
nen myös hieman pidempiaikaiseen käyttöön sopivaksi.

2.1.3 Tunnistetut haasteet

Suomessa aiemmin laadituissa yhteiskäyttöautoihin liittyvissä selvityksissä on haasteina noussut
esille mm. vakuutukset sekä pysäköinti. Yhteiskäyttöautoilla on havaittu selkeästi suurempaa
määrää vahinkotapahtumia sekä kulumisesta aiheutuneita korjaustarpeita, mikä taas näkyy va-
kuutusmaksujen hinnoittelussa ja sitä kautta yhteiskäyttöautopalvelun kustannusrakenteessa.
Nämä johtuvat todennäköisesti siitä, että ajoneuvon käyttö saattaa olla hieman huolettomampaa
johtuen omistussuhteen puutteesta sekä siitä, että suuri painotus lyhyenmatkan ajoihin tuo ajo-
neuvolle enemmän mekaanista kuormitusta. [5]

Pysäköinnin osalta taas saatavuus, kustannukset sekä suunnitteluohjeistus on koettu haastaviksi,
vaikkakin on myös todettu, että kunnat voivat myös monin tavoin tukea yhteiskäyttöautoilua
omista lähtökohdistaan. Lisäksi esimerkiksi pysäköintipaikkojen talvikunnossapito (lumen ka-
sauspaikka) sekä pysäköintipaikan osoittaminen yhteiskäyttöautolle tai esimerkiksi sähköajoneu-
volle (usein muiden ajoneuvojen käytössä) voi aiheuttaa haasteita käyttäjän näkökulmasta. Tä-
mä vaatii vahvaa ja rakentavaa yhteistoimintaa niin kunnossapidon, pysäköinninvalvonnan kuin
yhteiskäyttöauto-operoijankin puolelta. Helsingissä on mm. nostettu yhteiskäyttöautolle osoite-
tulla kadunvarsipaikalla pysäköintivirhemaksun määräksi 250 €. [5]

Alla olevaan taulukkoon on koottu muualla maailmalla tunnistettuja, yhteiskäyttöautoilun edistä-
mistä hidastavia ja hankaloittavia esteitä:
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Taulukko 2: Yhteiskäyttöautoihin yleistymistä hidastavia tekijöitä [6].

Lainsäädännölliset ja
poliittiset haasteet

Yhteiskäyttöautoilua ei rinnasteta joukkoliikenteeseen
Lainsäädäntö kieltää yhteiskäyttöautopaikkojen sijoittamisen ka-
dunvarsipaikoille
Ristiriitainen lainsäädäntö (esim. romuautosta luopumisen tukemi-
nen rahallisesti)
Auton omistamisen epäsuora tukeminen esim. verotuksen keinoin
Luottaminen teknologian automaattiseen kehittymiseen liikkumisen
ohjauksen sijaan
Vihreiden kulkumuotojen tukemisen puute

Yksilölliset rajoitteet Yhteiskäyttöautopalveluiden toimintamallien huono tunteminen
Kiintymys oman auton omistamiseen
Auton omistamisen kokonaiskustannusten huono hahmottaminen
Käyttäjien halukkuus maksaa auton hankintahinta mieluummin
kuin jokaisesta matkasta erikseen
Leasing-sopimusten pitkäaikaisuus hidastaa käyttäjäksi siirtymistä

Taloudelliset rajoitteet Sijoittajien huono haluttomuus sijoittaa yhteiskäyttöautopalveluihin
niiden heikon alkuvaiheen tuottavuuden vuoksi
Pankkien haluttomuus lainata rahaa yhteiskäyttöautopalveluope-
raattoreille
Oman auton myynnin vaikeus tai huono kannattavuus
Vakuutuspalveluiden huono saatavuus tai kalleus

Infrastruktuuriin
liittyvät rajoitteet

Yhteiskäyttöautoille sopivien pysäköintialueiden puute
Julkisen liikenteen puuttuminen tai huono kattavuus
Pysäköintitilojen ahtaus ja suppeat aukioloajat

Tekniset rajoitteet Puhelinverkon puuttuminen (esim. maanalaisissa tiloissa)
Markkinointiin
liittyvät rajoitteet

Kohdennetun ja paikallisympäristön huomioivan markkinoinnin
puute

2.1.4 Julkishallinnon rooli

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa mainitaan, että erityisesti kaupunkien ja muiden julkisyh-
teisöiden liittyminen alkuvaiheessa yhteiskäyttöpalveluiden käyttäjäksi on luonut pohjan tämän
palvelusektorin toiminnalle, markkinoiden kehittymiselle ja vakiintumiselle. Julkisyhteisön rooliin
kuuluu yhteiskunnan kokonaisedun tavoitteleminen ja näin ollen myös yhteiskäyttöautopalveluille
suunnatut etuudet ovat perusteltuja. Kuitenkin etuisuuksien määrittelyssä tulee huomioida eri
osapuolten tasapuolinen kohtelu niin eduista hyötymisen kuin markkinoille tulemisenkin näkö-
kulmasta. [5]

Julkishallinnon rooliin yhteiskäyttöautoilussa voi kuulua mm. julkishallinnon oma yhteiskäyttöau-
tojen käyttö ja siihen liittyvät ohjeistukset, yhteismarkkinoinnin keinot, seudulliset ja kunnalliset
matkustusohjeet, ajoneuvojen julkinen vakuuttaminen sekä luonnollisesti pysäköintiin liittyvät
asiat. [5]

Kuva 5 esittelee yleisimpiä yhteiskäyttöautojen toimintamalleja kaupungin roolin näkökulmasta.
Kuvassa edistyksellisyys kuvataan vasemmalta oikealle etenevänä ja suhteutettuna siihen koh-
distuvaan kustannuspaineeseen. Kauimpana vasemmalla olevissa roolivaihtoehdoissa toiminnan
kustannukset on jaettu tasaisemmin kaupungin ja veronmaksajien välille. Lisäksi yksityiset jär-
jestelmän käyttäjät hyötyvät erilaisten tukien muodossa. Nämä järjestelmät tukevat järjestelmän
kehittymistä ja kasvua sekä lisäksi luovat matalan kynnyksen järjestelmän käyttäjäksi siirtymi-
selle. Toisaalta taas nämä järjestelmät velvoittavat kaikki veronmaksajat osallistumaan järjes-
telmän kustannusten kattamiseen, käyttivät he sitä tai eivät. Nämä alkuvaiheen järjestelmät
vaativat kaupungin panosta ja osallistumista myös luonnollisesti enemmän. Vakiintuneemmissa
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järjestelmissä toiminnan kustannukset on voimakkaammin tai jopa kokonaan kohdistettu järjes-
telmän todellisille käyttäjille ja kaupungin rooli on muuttunut selkeästi vähäisemmäksi sisältäen
vain reunaehtojen asettamisen kaupungin hyötyjen näkökulmasta – kaikki muu jää palveluntar-
joajan määriteltäväksi.

Kuva 5: Kunnalliset autojen yhteiskäytön toimintamallit.

Oma ajoneuvokalusto: Tässä mallissa kaupunki ostaa, omistaa ja operoi yhteiskäyttöajoneu-
vokantaa eli toimii itse palvelun operaattorina. Tällainen tapa toimia oli ensimmäisiä yhteiskäyt-
töautotoimintamalleja ja minimoi yksityisten käyttäjien riskit. Kyseinen malli vaatii merkittävät
alkuinvestoinnit kaupungilta ja on kiistämättä tehottomin toimintamallien muodoista.

Ajoneuvokaluston hallinta: Tässä mallissa kaupunki vakiinnuttaa yhteiskäyttöautojärjestelmän
ja liisaa ajoneuvot ostamisen ja omistamisen sijaan. Malli mahdollistaa kaikki samat hyödyt ajo-
neuvojen täydellisen hallinnan näkökulmasta, mutta eliminoi riskit ajoneuvojen täydellisestä
omistamisesta (arvon alenema jne.)

Toimintamallin hallinta: Tässä mallissa kaupunki vakiinnuttaa toimintamallin reunaehdot, mut-
ta sopimusten kautta ulkoistaa operoinnin yksityiselle yritykselle tai yrityksille. Malli vapauttaa
kaupungin merkittävästä määrästä operoinnillisia vastuita, mutta silti mahdollistaa toiminnan
ohjauksen käytön ja kasvun näkökulmasta. Haasteina ovat sopimusten muodostaminen sekä
henkilöstöpanoksen osoittaminen toimintaan.

Toimintamallin lisensointi: Kaupunki voi valita toiminnan vakiinnuttamisen kriteerit, määrittää
hinnat (maksimitasot) sekä osoittaa ajoneuvojen sijainnit. Tässä mallissa kuitenkin kaupunki
lisensoi toiminnan operoinnin oikeudet samaan tapaan kuin taksiliikenteelle. Tämä on toimiva
malli silloin, kun tarjolla on useita kiinnostuneita palveluntarjoajia ja kun markkinan odotetaan
kasvavan. Tällöin suurin vastuu toiminnasta on yksityisillä palveluntarjoajilla sekä käyttäjillä ja
tällöin myös kaupungin kustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat.

Toimintamallin ohjaus: Kehittynein edellä kuvatuista malleista kaupungin kustannuspaineen
näkökulmasta, koska kaupunki ainoastaan ohjaa toimintaa paikallisella sääntelyllä ja rakennus-
määräyksillä. Tällöin oletuksena on, että sekä yksittäiset ihmiset että palveluntarjoaja käyttävät
erilaisia järjestelmiä tuodakseen omistusajoneuvoja yhteiskäyttöön tarjolle. Tässä mallissa kau-
punki ei vaikuta hintatasoon eli jättää kaiken toiminnan operointiin liittyvän päätöksenteon mark-
kinoiden määriteltäväksi.
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2.1.5 Yhteiskäyttöautojen vaikutukset

Ympäristövaikutukset

Yhteiskäyttöautojen ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta merkittävimpinä vaikutuksina näh-
dään seuraavat asiat:

· Vähäisempi ajosuorite (kustannukset ajomäärän perusteella), mikä johtaa alhaisempiin
päästöihin ja ruuhkien vähentymiseen, parantaen samalla liikenneturvallisuutta

· Vähäisempi kaupunkitilan tarve (tehokkaampi tilankäyttö), kun pienempi määrä autoja
riittää suuremmalle määrälle käyttäjiä

· Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien lisäys, mikä vähentää pääs-
töjä ja ruuhkia sekä parantaa liikenneturvallisuutta yleisesti

· Toimivampi yhdyskunta yhteiskäyttöauton tarjotessa omaa autoa vastaavan palveluta-
son pienemmillä ympäristövaikutuksilla

· Kaluston nopea uudistuminen, jolloin mahdollistetaan uudempi, turvallisempi ja ympä-
ristöystävällisempi ajoneuvotekniikka

· Liikkumistapojen monimuotoistuminen mm. matkaketjuajattelun turvin. [5]

Päästövaikutukset

Esimerkiksi Tampereella on arvioitu, että 1600 yhteiskäyttöautoilijaa tulisi vähentämään 400
tonnia CO2 -päästöjä vuodessa [7]. Usein yhteiskäyttöautopalvelussa olevat ajoneuvot ovat kool-
taan melko pieniä ja samalla myös kuluttavat vähemmän polttoainetta. Tätä oletusta tukevat
tutkimustulokset mm. Sveitsistä ja Isosta-Britanniasta, joissa yhteiskäyttöautot tuottivat CO2-
päästöjä vaihtelevasti 10–30 % vähemmän kuin tavanomainen autokanta. [1]. Toisaalta Suo-
messa 24Rentin valikoimaan kuuluu runsaasti diesel-käyttöisiä pakettiautoja, joiden päästövaiku-
tukset ovat käytössä merkittävät. Päästövaikutukset riippuvat siis hyvin pitkälti käytössä olevasta
ajoneuvokannasta.

Tutkimusten mukaan yhteiskäyttöautopalvelun asiakkaat käyttävät autoa noin kolmanneksen
vähemmän kuin väestö keskimäärin. Esimerkiksi Tampereelle tehdyn tutkimuksen mukaan 1 100
käyttäjällä kaupungin vuosittainen henkilöautosuorite vähenisi 2 miljoonalla ajokilometrillä ja
päästöinä tämä tarkoittaisi noin 200 tonnia vähemmän CO2-päästöjä [7]. Sveitsiläistutkimuksen
mukaan taas jokainen yhteiskäyttöautopalvelun käyttäjä säästää arviolta CO2-päästöjä 200–290
kg vuosittain [1].

Ohjausvaikutukset ja maankäyttö

Pääkaupunkiseudulle laaditussa arviossa todetaan, että vuonna 2010 olleilla käyttäjämäärillä
(3 000 asiakasta) pääkaupunkiseudulla on n. 1 000 autoa vähemmän kuin ilman yhteiskäyttöau-
topalvelua. Kuvaavaa on, että tämä vastaa noin kolmen jalkapallokentän kokoista aluetta pysä-
köintialueena ja kustannuksina noin 15 miljoonaa euroa (yhden pysäköintipaikan kustannus las-
kettu 15 000 €). Yleisesti ottaen yhteiskäyttöautopalvelun vaikutus automäärän vähenemiseen
vaihtelee merkittävästi, mutta esimerkiksi yhden pääkaupunkiseudulla toimivan yhteiskäyttöau-
ton arvioidaan korvaavan 8–25 autoa, arviointitavasta riippuen. [1]

Tampereen osalta on tehty hyöty-kustannus laskelmia erilaisilla käyttöasteilla. Esim. 10 yksityis-
auton korvaaminen yhdellä yhteiskäyttöautolla toisi pysäköintipaikkojen kautta säästöjä arviolta
300 000 € vuodessa (käyttäjämäärällä 1 100). Mikäli käyttäjämäärän oletetaan olevan vain 500
ja yksi yhteiskäyttöauto korvaa saman määrän ajoneuvoja, niin säästöt liikkuisivat vuositasolla
135 000 € tuntumassa. [7]

Autoilun kustannuksia kasvattaa tiivistyvässä kaupunkirakenteessa pysäköinti ja yhteiskäyttöau-
ton noutopisteen sijoittaminen kiinteistön tontille on muodostunut erityiskysymykseksi. Tämä
johtuu siitä, että tällöin pakollisiin autopaikkamääriin ja sitä kautta myös kustannuksiin saattaa
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kohdistua vaikutuksia uudis- ja täydennysrakentamisen osalta. Helsingissä on esimerkiksi yhteis-
käyttöautot otettu huomioon autopaikkanormituksessa niin, että autopaikkamäärää voidaan las-
kea kolmella prosentilla tai jopa suuremmalla prosenttimäärällä, mikäli tontilla on yksi tai useam-
pia yhteiskäyttöautopaikkoja. Yleisesti ottaen tähtäimenä on, että asuin- ja toimitilojen sekä lisä-
ja täydennysrakentamisen kaavoitusta ei ohjaisi nykyisessä määrin autopaikat ja niiden tarve.
[5]

Autojen yhteiskäytön edistämistä Helsingin seudulla kuvaava raportti esittelee mahdollisia pilo-
tointikohteita ja -esimerkkejä Helsingistä. Asemakaavamääräysten käyttämistä joustavina tuki-
mekanismeina yhteiskäyttöautoilulle voitaisiin yleisesti ottaen huomioida mm. seuraamalla pysä-
köinnin ja yhteiskäyttöautoilun paikallista kysyntää. Mikäli esimerkiksi uudis- tai täydennystoimi-
tilarakentaja haluaisi rakentaa autopaikkoja yli maksiminormin, se voitaisiin sallia, mikäli tontilta
osoitettaisiin pysäköintitilaa pääoven edustalta yhteiskäyttöautoille. Lisäksi kiinteistö velvoitettai-
siin käyttämään yhteiskäyttöautoa vähintään määrätyllä rahasummalla vuodessa. Autopaikkojen
suhde voisi olla harkinnanvarainen, mutta arvio voisi olla esimerkiksi 10 uutta/ylimääräistä auto-
paikkaa yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti. Vastaavasti taas autopaikkanormista voisi saada
vähennystä esimerkiksi Helsingin kantakaupungin reunamilla tai Espoossa, mikäli tontilta osoite-
taan yksi yhteiskäyttöautopaikka kahtakymmentä rakentamatonta autopaikkaa kohti. [5]

Rakennuttaminen

Rakennuttajille ja kiinteistöjen omistajille merkittävimmät hyötynäkökohdat ovat vähäisempi
pysäköintipaikkatarve, kustannussäästöt sekä lisäarvo kiinteistöjen asukkaille ja yrityksille. Pysä-
köintipaikkatarpeen väheneminen mahdollistaa korkeampaa rakentamistehokkuutta tai viih-
tyisämmän yhdyskuntarakenteen luomista erilaisilla ratkaisuilla. Kustannussäästöt rakentamis-
kustannusten osalta taas muodostuvat n. 30 000–40 000 € säästöstä yhtä rakentamatonta
maanalaista pysäköintipaikkaa kohti. [8]

Vuonna 2011 laaditussa selvityksessä todetaan, että mm. NCC Rakennus Oy ja City Car Club
ovat suunnitelleet yhteistyötä autojen yhteiskäytön toimintamallista uudiskohteissa. Perusajatuk-
sena suunnittelussa on se, että kaupungilta anotaan autopaikkavelvoitteen alentamista yhteis-
käyttöautoille varattujen paikkojen pohjalta. Ajatusmallissa on huomioitu myös vahvasti pyöräi-
lyn ja kävelyn edistäminen esimerkiksi parempien pyöräsäilytyspaikkojen osalta, jotta kokonais-
valtaisempi ajatus kestävästä liikkumisesta voisi toteutua. Myös harrastustoiminta voitaisiin
huomioida entistä paremmin rakentamalla pinta-alaltaan laajempia asuntovarastotiloja, jolloin
asukkaat voisivat käyttää tiloja myös erilaiseen pienimuotoiseen harrastustoimintaan. Myös se
nostetaan esille, että yhteiskäyttöautot voisivat toimia olennaisena osana talonyhtiön sisäverkon
avulla tarjottavaa valmiiksi kilpailutettua palvelukokonaisuutta. [3]. Lisää esimerkkejä Suomesta
esitellään kappaleessa 2.2.1.

Yleisesti ottaen esimerkiksi Saksassa hyödynnetään jonkin verran yhteiskäyttöautoja autopaik-
kanormien keventämisessä. Rakennuttajat markkinoivat "yhteiskäyttöautolla varustettua asun-
toa" vastineeksi normin keventämisestä. Saksassa on tyypillistä, että kiinteistöyhtiö rahoittaa
jopa 30 kuukauden ajan yhteiskäyttöautoilua. Näissäkin tapauksissa yhteiskäyttöautopalvelun
tarjoaja vastaa kuitenkin toiminnan ja talouden operoinnista. [5]
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CASE-ESIMERKKI YHDYSVALLOISTA

Vuonna 2009 Hobokenin kaupunki (50 000 asukasta) New Jerseyssä käynnisti maailman ensimmäisen kaupun-

ginlaajuisen kadunvarsia pysäköinnissä hyödyntävän yhteiskäyttöautopalvelun. Tämä "Corner Cars" -ohjelma

aloitti 42 autolla, jotka sijoiteltiin ympäri kaupunkia tarkoitukseen varatuille kadunvarsipysäköintipaikoille alle 5

minuutin kävelymatkan päähän lähes jokaisesta kaupungin asukkaasta. Ilmainen jäsenyys ja erittäin selkeästi

erottuvat pysäköintiruudut ruuhkaisessa kaupungissa houkuttelivat palvelulle alle kahdessa vuodessa yli 3000

käyttäjää. Corner Cars -ohjelmaa on esitelty mm. New York Times -lehdessä, Discovery Channel -

televisiokanavalla sekä laajasti monissa muissa medioissa ja alaan liittyvissä tieteellisissä julkaisuissa.

Corner Cars -ohjelmaa tuettiin voimakkailla kampanjoilla sekä kannustinohjelmalla, joilla kehotettiin ihmisiä

luopumaan omista autoistaan. Joulukuuhun 2012 mennessä 24 % jäsenistä olikin ilmoittanut luopuneensa omas-

ta autostaan tai jättäneet ostamasta uuden, ja 80 % kahden auton talouksista oli siirtynyt yhden auton omistuk-

seen. Kaupungista väheni yhteensä yli 700 autoa, jotka olisivat vaatineet myös pysäköintitilan.

Hobokenin kaupunki ohjaa Corner Cars –ohjelmaa, ja sitä operoi PPP-mallilla yksityinen operaattori (tällä hetkellä

Hertz). Hertz maksaa kaupungille 100 $ per auto kuukaudessa jokaisesta pysäköintipaikasta, mikä tarkoittaa

kaupungille n. 50 000 $ lisätuloja. Hertz hoitaa ajoneuvot, niiden ylläpidon ja asiakaspalvelun, kun taas kaupun-

gin tehtävänä on huolehtia lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista seikoista sekä seurata yhteiskäyttöautopalvelun

kehittymistä erilaisin mittarein. Kaupunki saa operaattorilta kuukausittain raportin ja sillä on oikeus tehdä korja-

uksia operointisopimukseen vuosittain.

Palvelun toimintavuosia 2009–2012 pidetään laajasti onnistuneena pilottina, jota voidaan monistaa muualle

maailmaan.
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2.2 Yhteiskäyttöautopalveluiden toimintamallit Suomessa

Yhteiskäyttöautopalvelut on rinnastettavissa autojen vuokraukseen, joka kuitenkin on usein pi-
dempikestoista ja sidoksissa tiettyihin autonvuokraustoimistoihin. Vertaiskäyttöpalveluissa puo-
lestaan yksityishenkilöt antavat oman autonsa toisten käyttöön korvausta vastaan. Yhteiskäyttö-
autopalvelut ovat tyypillisesti näiden yhdistelmä – autoja vuokrataan rekisteröityneille käyttäjille
(ikään kuin vertaisvuokrauksen yhteisössä), mutta palvelua pyörittää alalle varta vasten perus-
tettu yritys (kuten puhtaissa vuokrauspalveluissa).

Kuva 6: Yhteiskäyttöautopalveluiden tyypittely toimintamallien mukaan [1].

Kuva 7: Hollannissa viime vuosina vertaiskäyttöpalvelu on lisääntynyt voimakkaasti, kun taas yhteis-
käyttöautojen määrä on vakiintunut [9].
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Yhteiskäyttöpalveluiden toimintamallien alle mahtuu myös jonkin verran vaihtelua. Yhteiskäyttö-
palvelut ovat tietyissä tapauksissa hyvin lähellä perinteistä autonvuokrausta sekä joissain tapa-
uksissa myös vertaisvuokrauspalvelua, eikä rajanveto ole kovin selkeää. Toisaalta rajanvetoon ei
myöskään ole tarvetta. Seuraavissa alaluvuissa on käsitelty yhteiskäyttöautopalveluita puhtaasti
erilaisten käyttötarkoitusten kautta. Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa lähinnä kolmenlaista
yhteiskäyttöä: avoimet kaupunkiautomallit, taloyhtiöille räätälöidyt toimintamallit sekä julkisen
sektorin omat yhteiskäyttökokeilut (hyvin lähellä vertaiskäyttöä).

2.2.1 Kaupunkiautomallit

City Car Club

Suomessa ei vielä toistaiseksi ole toiminnassa kovin laajoja yhteiskäyttöautojärjestelmiä. Pisim-
mälle yhteiskäyttöautopalvelut ovat kehittyneet pääkaupunkiseudulla. Silti yhteiskäyttöautopal-
veluiden käyttäjämäärät ovat Suomessa melko vaatimattomat, mikä on osaltaan johtanut siihen,
että yhteiskäyttöautotoimintaa on ollut vaikea saada kannattavaksi [10].

City Car Club voidaan hyvällä syyllä nimetä suomalaisen yhteiskäyttöautoilun uranuurtajaksi, sillä
yritys on aloittanut toimintansa jo ennen vuosituhannen vaihdetta. Palvelu on Suomessa ainoa,
joka on levittäytynyt laajasti kaupunkialueelle (Helsinki) ja jolla autoja sijaitsee myös tarkoituk-
seen merkityillä kadunvarsipaikoilla. [11]. City Car Club on siten suomalaisista palveluista lähim-
pänä isoja ja suosittuja eurooppalaisia yhteiskäyttöpalveluita (esim. Cambio, Car2Go).

City Car Clubin markkinointi- ja myyntivastaava Titta Holmbergin mukaan palvelu koostuu tällä
hetkellä n. 60 autosta. Autojen käyttö on painottunut selvästi kesäkaudelle, joka on osoittautunut
yhteiskäyttöautoilun sesonkiajaksi. Tavallisena arkipäivänä etenkin toimistoaikoina palvelun käyt-
tö on puolestaan hieman vähäisempää. Myös pääkaupunkiseudun kaupungit ovat palvelun käyt-
täjiä. [12]

Autojen omistaja: City Car Club
Autojen määrä: N. 60 kpl
Autojen tyypit: - Bensiinikäyttöiset 3 ja 5-oviset sedanit,

farmarit ja pienet kaupunkiautot
- Dieselkäyttöiset pakettiautot ja minibussit

Autojen sijainnit: - Merkityt kadunvarsipaikat
- Pysäköintialueet
- Liityntäpysäköintipaikat

Auton varaaminen: Internetpalvelun kautta (vaatii rekisteröity-
misen)

Käyttäjän tunnistaminen: Puhelinsoitto
Maksutavat: Luottokortti automaattiveloituksella
Käyttäjämäärä: N. 4000 rekisteröitynyttä käyttäjää
Minimivarausaika: 2 h
Saatavilla Turussa: Ei (on halukas laajentamaan)

EkoRent

EkoRent aloitti ensimmäisenä toimijana Suomessa sähköautoilla toteutetun yhteiskäyttöautopal-
velun vuoden 2014 lopulla pääkaupunkiseudulla. Palvelu on hinnoiltaan kohtuullinen tuntihinnan
ollessa 7–11 € plus mahdollinen kuukausimaksu käyttäjäprofiilista riippuen. HSL:n matkakortin
omistajat saavat lisäksi palvelun käytöstä tuntuvia alennuksia. Autoja voi toistaiseksi noutaa
viidestä eri kohteesta. [4]

EkoRentin toimitusjohtajan Juha Suojasen mukaan palvelun alkutaival on ollut positiivinen. Käyt-
täjiä on löytynyt mukavasti ja heiltä saatu palaute on ollut positiivista. Muista kotimaisista toimi-
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joista poiketen yritys uskoo vahvasti sähköautojen hyötyihin yhteiskäyttöautoina etenkin niiden
päästöttömyyden vuoksi. [13]

Autojen omistaja: EkoRent
Autojen tyypit: Kaikki täyssähköautoja
Autojen sijainnit: 5 eri kauppakeskusta
Auton varaaminen: Puhelin (sovellus, selain, tekstiviesti, "Kos-

keta & Varaa")
Käyttäjän tunnistaminen: Puhelimen välityksellä kun rekisteröitynyt
Maksutavat: Veloitus pankki- tai luottokortilta
Käyttäjämäärä: N. 700 rekisteröitynyttä käyttäjää
Minimivarausaika: Ei ole
Saatavilla Turussa: Ei (on halukas laajentamaan)

24Rent

Kotimainen 24Rent on viime aikoina laajentunut ja noussut varteenotettavaksi toimijaksi yhteis-
käyttöautopalveluiden tarjoajien joukossa. 24Rentin palvelu on varsin lähellä perinteistä auton
vuokrausta, mutta autojen varaaminen tapahtuu kuitenkin sähköisesti ja autot on sijoiteltu
yleensä laajasti ympäri kaupunkeja erilaisille pysäköintialueille. Käyttäjä maksaa palvelusta käyt-
töajan ja kilometrien mukaan. Myös tietyt vapaavalintaiset lisäominaisuudet, kuten ylimääräiset
vakuutukset, vaikuttavat hintaan. [14]

24Rentin markkinointi- ja myyntikoordinaattori Elina Törmän mukaan 24Rent ei tavoitteellisesti
kilpaile yksityisautoilua vastaan, sillä yksityisautoilun merkittävä vähentyminen tulee Suomessa
todennäköisesti kestämään pitkään, jopa vuosikymmeniä. 24Rent ei halua myöskään profiloitua
pelkästään joukkoliikenteen täydentäjäksi, vaan he kokevat yhteiskäyttöautopalvelun täysin
omaksi kulkumuodokseen. Törmän mukaan yksi 24Rentin yhteiskäyttöauto on yleensä kannatta-
va, jos sillä on 4–5 aktiivista käyttäjää. 24Rent on erittäin kiinnostunut myös laajentumaan, ja
Skanssin kaltainen uusi asuinalue sopisi hyvin heidän toimintamalliinsa. [15]

Autojen omistaja: 24Rent
Autojen määrä: N. 130 ympäri Suomea
Autojen tyypit: - Bensiini- ja dieselkäyttöiset henkilöautot

- Dieselkäyttöiset pakettiautot
- Dieselkäyttöiset minibussit

Autojen sijainnit: Pysäköintialueet ja pysäköintihallit
Auton varaaminen: Internet-varausjärjestelmä
Käyttäjän tunnistaminen: Puhelin
Maksutavat: Verkkopankki, luottokortti, lasku (yrityksille)
Minimivarausaika: 2 h
Saatavilla Turussa: Kyllä (6 autoa)

Operaattoreiden hinnoittelumallien vertailu

Kotimaisten yhteiskäyttöauto-operaattoreiden hinnoittelumallit eroavat jonkin verran toisistaan.
City Car Club ja Ekorent laskuttavat pääasiassa tuntihinnalla, kun taas 24Rent laskuttaa ajokilo-
metrien mukaan. Hintaan saattaa kuulua myös liittymis- ym. lisämaksuja operaattorista riippuen.
24Rentillä käyttäjän on lisäksi maksettava auton polttoaineesta. Myös vuokra-aika vaikuttaa kai-
killa operaattoreilla palvelun hintaan, vaikka ajettava kilometrimäärä ei muuttuisikaan. Alla ole-
vaan taulukkoon on koottu operaattoreiden palveluhinnoittelun pääkohdat (yksityisasiakkaan
tapauksessa).
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Taulukko 3: Kotimaisten yhteiskäyttöautopalveluiden hinnoittelumallit.

City Car Club 24Rent Ekorent
Liittymismaksu 50 € - 0–5 €
Kuukausimaksu 0-50 € - 0–18 €
Käyttöhinta 10–20 €/h

(20 km ajoa per tunti)
n. 25–90 €
(50 km)

7–11 €/h
(ei km-rajaa)

Lisämaksut · Lisäkilometrit 0,35
€/km

· Auton avaus ja sulku
yht. 4 €

· Perhemaksu 0–20 €

· Lisämaksut kilomet-
reistä portaittain

· Polttoaine erikseen

· Yömaksu 0,18 €/km,
ei tuntihintaa

Operaattoreiden hinnoittelumallien erot näkyvät käytännössä alla olevassa kuvaajassa, joka ku-
vastaa vuokrauksen hintaa käyttäjälle ajokilometrien ja vuokra-ajan funktiona. Vertailun vuoksi
mukaan on laskettu myös oman auton kustannukset (omistus, bensiini, huolto ja vakuutus) sekä
oman auton käytöstä maksettavat kilometrikorvaukset.

Kuva 8: Yhteiskäyttöautopalveluiden ja oman auton käytön hinnat matkan pituuden funktiona matka-
ajan ollessa 1-6 h.

Oman auton käyttö on luonnollisesti vuokrausta suhteellisen edullista päivätasolla tarkasteltuna,
mutta satunnaiskäytössä auton omistus käy vuokrausta selvästi kalliimmaksi tiettyyn kilometri-
määrän asti (ks. kuva 9). Laskelmissa oman auton hankintahintana Suomen uusien autojen kes-
kimääräistä hintaa 27 200 € [16] sekä auton pitoaikana 5 vuotta ja siihen perustuvana ar-
vonalentumisena 50 % [17]. Yhteiskäyttöautojen kustannuslaskennassa on puolestaan arvioitu,
että keskimääräinen ajomatka olisi aina 60 km ja vuokrausaika 4 h.
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Kuva 9: Oman auton käytön kustannukset suhteessa yhteiskäyttöautojen vuokraukseen vuositasolla.

2.2.2 Taloyhtiöiden yhteiskäyttöautot

Fira ja VVO julkistivat tammikuussa 2015 yhteishankkeen, jossa VVO:n Helsingin Rastilan uudis-
kohteessa tarjotaan asukkaiden käyttöön 24Rentin operoimat yhteiskäyttöautot. Autot eivät ole
ainoastaan kyseisen kohteen käytössä vaan ne palvelevat koko aluetta. Järjestelyn avulla sääste-
tään kuitenkin jopa 30 % rakennuskohteen autopaikkatarpeesta. Asukkaat saavat yhteiskäyttö-
palvelun jäsenedut käyttöönsä osana normaalia vuokrasuhdettaan, mutta maksavat palvelusta
kuitenkin käytön mukaan. [18]. Vastaavanlainen 24Rentin operoima palvelu on tarjolla myös
Tampereen Vuoreksessa sillä erotuksella, että palvelu ei liity rakentamishankkeeseen vaan on
tarjolla kaikille alueen asukkaille [19]. Myös EkoRent ja rakentamiseen keskittyvä Hartela Oy
ovat tehneet sopimuksen yhteiskäyttöautopalvelun tarjoamisesta tuusulalaisen asunto-
osakeyhtiön käyttöön samanlaisella mallilla kuin VVO:n Rastilan kohteessa [20]. Niin ikään NCC
ja City Car Club tekivät kesällä 2014 sopimuksen yhteiskäyttöautopalvelun tarjoamisesta kahden
uudiskohteen asukkaille ilman kuukausimaksua. Palvelua ideoinnissa oli mukana myös Vantaan
kaupunki. [21]

Tampereella ja Espoossa käynnistettiin alkuvuodesta 2015 yhteiskäyttöautokokeilu, jossa VVO:n
vuokraamien Lumo-asuntojen asukkaille tarjotaan käyttöön 24Rentin omistama yhteiskäyttöauto.
Palvelu eroaa edellisestä mallista siten, että autot sijaitsevat taloyhtiöiden parkkipaikoilla ja ovat
siten rajoitettu vain kyseisten taloyhtiöiden käyttöön (kussakin taloyhtiöissä useampi rakennus).
Autojen käyttö on maksullista, mutta se on hinnoiteltu n. 30 % normaaleja 24Rentin vuokraus-
hintoja edullisemmaksi. Autojen operoinnista huoltoineen vastaa kokonaisuudessaan 24Rent.
[22]. Lähes vastaava puolen vuoden mittainen kokeilu käynnistyi hiljattain myös Jyväskylässä
sillä erotuksella, että Jyväskylän yhteiskäyttöauto on myös taloyhtiön ulkopuolisten ihmisten
vapaassa käytössä [15][23]. Kyseessä on yksityisen sektorin käynnistämät kokeilut, jossa kau-
pungeilla ei ole osuutta. Myöskään rakentaja ei ole osallistunut hankkeisiin.

Autojen omistaja: 24Rent
Autojen määrä: Tampereen kohde: 2 kpl

Espoon kohde: 1 kpl
Jyväskylän kohde: 1 kpl

Autojen sijainnit: Taloyhtiöiden pihat, Tampereella autot sijoi-
teltu eri pysäköintialueille

Auton varaaminen: Internet-varausjärjestelmä (rekisteröitymi-
nen Lumo-asiakkaaksi)

Käyttäjän tunnistaminen: Puhelin
Maksutavat: Verkkopankki, luottokortti
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2.2.3 Julkisen sektorin yhteiskäyttöautot

Kuntayhtymä Oulunkaari

Kuntayhtymä Oulunkaari (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala) teki vuonna 2011 päätöksen yhteisestä
ajoneuvohankinnasta. Kuntayhtymä päätti hankkia yhteensä 15 autoa huoltoleasingillä 48 kuu-
kauden sopimuksella. [24]. Autot on tarkoitettu vain Oulunkaaren kuntayhtymän työntekijöiden
ja luottamushenkiöiden virka-, virantoimitus ja koulutusmatkoille sekä ateriakuljetuksiin. Autojen
käyttö yksityisajossa on kielletty eikä niitä vuokrata henkilökunnan omaan käyttöön tai ulkopuoli-
sille henkilöille. [25]

Kuntayhtymä Oulunkaaren hankintapäällikkö Jouni Pirin kertoo, että kuntayhtymällä on tällä het-
kellä 25 yhteiskäyttöautoa, minkä lisäksi Pudasjärven kaupungilla on niitä 3 kpl ja yksi uusi on
tulossa. Autot on varustettu Helptenin järjestelmällä, joka mahdollistaa mm. autojen seurannan,
käyttäjän tunnistamisen sekä automaattisen ajopäiväkirjan. Autojen varaus tapahtuu yhteisen
kalenterin välityksellä, mikä mahdollistaa myös kimppakyytimahdollisuuksien löytämisen. [26]

Pirin mukaan järjestelyn etuja ovat selkeästi alhaisemmat (n. 20 snt/km) kustannukset kilomet-
rikorvausten maksamiseen verrattuna sekä esim. kirjanpidon selkeytyminen ja ajoneuvohankin-
tojen helppous, kun leasing-palvelun tarjoaja on kilpailutettu. Haasteina on ollut lähinnä käyttäji-
en "kilpailu" autoista, mikä on luonut tarpeen uusien autojen hankinnoille, sekä järjestelmän
käyttöönottovaiheessa koettu vastustus uutta palvelua kohtaan, koska työntekijät olivat tottunei-
ta kilometrikorvausten saamiseen. [26]

Helsinki & City Car Club

Helsingin kaupunki solmi vuonna 2007 puitesopimuksen City Car Clubin kanssa, jolloin viisi kau-
pungin yksikköä/virastoa liittyi yritysjäseneksi (223 kaupungin työntekijää) [8]. City Car Club
tarjoaa yritysasiakkaille erilaisen hinnoittelun kuin kuluttajille [11].

Toiminnan aloituksesta lähtien Helsingin kaupunki on vuokrannut kadunvarsipysäköintipaikkoja
yhteiskäyttöautoille. Yhteiskäyttöautoyritys maksaa itse kunkin pysäköintipaikan perustamiskus-
tannukset (lisäkilvellä varustettu pysäyttämiskielto sekä tiemerkinnät). Yhteiskäyttöautoille osoi-
tettavien kadunvarsipaikkojen vuokra määritellään asukaspysäköintiluvan hinnan mukaisesti.
Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikkojen pysäköinninvalvontaa tulee kokemuksiin perustuen te-
hostaa, jotta väärinkäytökset eivät estä palvelun normaalia toimintaa. [8]. Viime vuonna Helsin-
gin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, että yhteiskäyttöautoille osoitetut paikat annettaisiin
kuitenkin asukkaiden käyttöön ja tämä hankaloittaa yhteiskäyttöautojen palveluntarjoajan toi-
mintaa, sillä yhteiskäyttöautopalvelun valttina on juuri ollut ajoneuvojen helppo saatavuus lyhy-
ellä etäisyydellä.

Vuonna 2008 aloitettiin yhteistyö ja edulliset liittymistarjoukset joukkoliikenteen kanta-
asiakkaiden ja City Car Clubin välillä. Vuodesta 2010 HSL:n asiakkaat, joiden kortille on ladattu
vähintään 30 päivän yhtäjaksoinen kausi, saavat 100 euron arvoisen lahjakortin City Car Clubin
palveluihin (kuukausi- tai käyttömaksuihin) ilman aikarajaa. HSL on myös panostanut vahvasti
yhteiskäyttöautopalveluihin liittyvään viestintään ja markkinointiin. [8]

Helsingin kaupunki on myös huomioinut yhteiskäyttöautot tunnusten ja opastuksen kautta. Yh-
teiskäyttöautojen noutopaikoille on suunniteltu informatiivinen oma tunnus, joka ei ole kuiten-
kaan liikennemerkki. Tunnuksen tulee sisältää vähintään seuraavat asiat:

· yleinen autojen yhteiskäytön logo (kaupunki suunnittelee)
· palveluntarjoajan logo
· palveluntarjoajan yhteystiedot sekä tietoa yhteiskäytöstä yleensä
· kartta yhteiskäyttöautojen noutopisteiden verkosta
· pistoke sähköautojen latausta varten. [8]
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Kaupunki myös edellyttää, että yhteiskäyttöautojen noutopisteet tulisi olla näkyvillä sähköisissä
karttapalveluissa ja noutopisteissä. Lisäksi kaupunki on selvittänyt mahdollisuutta lisätä joukko-
liikenteen asemille ja pysäkeille opastusta yhteiskäyttöautojen sijaintipaikoista. Myös markkinoin-
ti- ja viestintätoimenpiteitä laaditaan yhteiskäyttöautoilun lisäämisen tueksi. [8]

Helsinki on yhteiskäyttöautojen edistämissuunnitelmassaan linjannut, että pysäköintipolitiikassa
otetaan huomioon yhteiskäyttöautopalvelut. Pysäköintipaikkojen minimimääristä voidaan joustaa,
mikäli rakennuttaja tai kiinteistön omistaja tekee yhteiskäyttöautopalvelun tarjoajan kanssa yh-
teistyötä. Helsingin uusien asuintonttien minimiautopaikkamäärien laskentaohjeen mukaan auto-
paikkamäärää voidaan alentaa kolmella prosentilla, jos kaavassa osoitetaan tontille yhteiskäyttö-
auton pysäköintipaikka tai -paikkoja [27]. Tarvittaessa kaavoituksessa voidaan myös osoittaa
yhteiskäyttöisten autojen sijainnit ja noutopaikkojen määrät.

Lisäksi Helsingin kaupunki tuottaa rakennuttajille tietoa yhteiskäyttöautopalveluista ja asia ote-
taan systemaattisesti esille rakennuttajapalavereissa. Myös tontinluovutusehdoissa voidaan edel-
lyttää yhteiskäyttöautopalvelujen tarjoamista jossain muodossa tai esimerkiksi vähintään asiasta
tiedottamista. Toisaalta taas esimerkiksi kaupunki voi myös sopia alueen rakennuttajien ja yh-
teiskäyttöautopalveluiden järjestäjien kanssa jonkinlaisen konseptin toteuttamisesta ja rahoitta-
misesta tietyllä alueella. Tällä tavalla toimimista voidaan verrata esimerkiksi jätteiden imukulje-
tuksesta sopimiseen Jätkäsaaressa tai ostosten kotiinkuljetusinfrastruktuurista Suurpellossa. [8]

Tampere & Porvoo

Tampereella ja Porvoossa selvitettiin vuosina 2012–2013 kaupunkilähtöisen yhteiskäyttöautopal-
velun toimintamallia. Lähtökohtana oli, että pienistä käyttäjämääristä johtuen täysin yksityisille
kuluttajille suunnattu palvelu ei olisi elinkelpoinen, mutta julkisen sektorin osallistumisella palve-
lusta saataisiin kannattava. Kaupungit olisivat olleet palvelun käyttäjiä siinä missä yksityiset ku-
luttajatkin. Autot olisivat olleet virka-aikana ensisijaisesti kaupunkien käytössä. Toimintamallista
laadittiin jo kilpailutusasiakirjat, mutta lopulta hankinta kaatui molemmissa kaupungeissa. Tam-
pereella esteeksi muodostui mm. sopivan vastuutahon puute. Porvoossa taas palvelun nähtiin
olevan ristiriidassa kaupungin leasingautotoimittajan välisen sopimuksen kanssa. Molemmat kau-
pungit jäivät kuitenkin miettimään yhteiskäyttöpalvelun käyttöönottoa. Tampereella kaupunki
myös havaitsi, että kaupungin omien autojen yhteiskäyttöä on syytä kehittää. [7]

Turku

Turun kaupunki selvitti muutama vuosi sitten yhteiskäyttöautoilua ja sen lisäämistä kaupungissa.
Selvityksen pääpaino kohdistui ajoneuvojen virkakäyttöön sekä kaupungin työntekijöiden liikku-
miseen yleisesti. Asia sai kannatusta monestakin suunnasta ja erilaisia jatkotoimenpiteitä oli
suunnitteilla (mm. Tekes-hanke, kokeilut). Merkittävänä asiaa edistävänä seikkana nähtiin oman
auton käyttö työntekijöiden keskuudessa ja sen aiheuttamat kustannukset (kilometrikustannus-
ten maksaminen ja pysäköintipaikkojen tarve). Keskusteluissa olivat mukana myös paikallinen
ELY-keskus sekä Turun yliopistollinen keskussairaala, jotka olivat myös kiinnostuneita aiheesta.
Merkittävimmiksi esteiksi asiassa koettiin taustajärjestelmän puuttuminen (silloin ei vielä ollut
käytössä SAP) sekä se, ettei IT-osasto halunnut luoda uutta päällekkäistä järjestelmää jo ole-
massa olevien lisäksi. Tällöin kaupungin ajateltiin siis itse hoitavan toiminnan operoinnin. Osittain
haasteena oli myös silloinen taloustilanne, sillä kaupungissa olivat tuolloin käynnissä merkittävät
säästötoimet, ja yhteiskäyttöautopaikkojen lisääminen olisi vähentänyt kaavoituksesta saatavia
tuloja. Lisäksi kaupungin työntekijöiden matkustussäännön uudistaminen oman auton käytön
sallimisen/kieltämisen osalta olisi ollut olennainen edellytys asian edistämiseksi. Myös se, että
selkeää vastuutahoa ei asian edistämiselle löytynyt sellaisten tahojen keskuudesta, joilla olisi
ollut riittävän merkittävä rooli kaupunkiorganisaatiossa. [28]

Mikään edellä mainituista ei yksin olisi muodostanut selkeää estettä, mutta kaikki nämä yhdessä
vaikuttivat siihen, ettei asiaa saatu etenemään, vaikka suhtautuminen periaatteessa olikin hyvin
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positiivista. Asian edistäminen on jollain asteella tulossa uudelleen vireille esimerkiksi henkilöstö-
kyselyn muodossa, jossa selvitetään henkilöstön kiinnostusta käyttää yhteiskäyttöautoja niin
työaikana kuin vapaa-ajallakin. [28]

2.3 Yhteiskäyttöautoilu maailmalla

2.3.1 Göteborg

Ruotsissa Trafikverket on aktivoitunut autojen yhteiskäytön edistämisessä jo 2000-luvun alku-
puolelta lähtien mm. julkaisemalla yhteiskäyttöautoilun edistämisstrategian vuonna 2003. He
ovat myös laatineet virallisen määritelmän autojen yhteiskäytölle ja tuottaneet myös oppaan
autojen yhteiskäyttöpalvelun hankintaan kuntien omaan käyttöön. Ruotsissa erityisesti juuri kun-
tien oma esimerkki ja asiakkuus yhteiskäyttöautopalveluiden käytössä on toiminut keskeisenä
keinona palvelun laajemmankin käyttöönoton edistämisessä. Göteborgin kaupunki on toiminut
maassa pioneerina tällä alalla mm. kilpailuttamalla yhteiskäyttöautopalvelun hankinnan vuonna
2003, poistamalla työntekijöiltä ilmaisen pysäköintimahdollisuuden ja rajoittamalla oman auton
käyttöä virkamatkoilla. Muutamassa vuodessa palvelun käyttöön osallistuneiden virastojen autoi-
luun liittyvät vuosikustannukset olivat pudonneet 30 prosenttia ja ajosuoritekin 20 prosenttia.
Kaupungin esimerkki on toiminut ponnahduslautana markkinoiden kehittymiselle myös yksityis-
autoilijoiden näkökulmasta. [8]

Vuonna 2002 Göteborgin kaupunki asetti keinot ja tavoitteet autojen yhteiskäytön lisäämiseksi
niin kaupungin omien autojen kohdalla kuin kaupunkilaistenkin käytössä. Yhteiskäyttöautojen
markkinat ovat sen jälkeen kehittyneet hyvään suuntaan ja käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasai-
sesti. Yleisesti ottaen perusteet yhteiskäyttöautopalveluiden kehittämiselle ovat samat kuin muu-
allakin: päästöjen vähentäminen, liikennemäärien leikkaaminen, joukkoliikenteen sekä kävelyn ja
pyöräilyn kulkutapaosuuksien lisääminen, pysäköintitilan tehokkaampi hyödyntäminen. Vuonna
2012 Göteborgin kaupunki linjasi uudet tavoitteet yhteiskäyttöautoilulle perustuen edellisen
kymmenen vuoden aikana kerättyihin kokemuksiin. [29]

Kuva 10: Göteborgin etenemispolku yhteiskäyttöautojen edistämisessä [29].
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Göteborgissa toimii useita eri yhteiskäyttöautojen palveluntarjoajia ja yksityisille käyttäjille yh-
teiskäyttöautopalveluiden tarjonta on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana.
Ajoneuvoja on tarjolla useita satoja eri toimijoiden omistamina. Esimerkiksi alan suurin toimija
Sunfleet tarjoaa palveluaan niin kaupungin käyttöön, yrityksille kuin yksityisillekin käyttäjille.
Kaupunki on laajentanut yhteistyötään myös tarjoamalla joitain omistamiaan yhteiskäyttöautoja
yksityisten käyttöön. Sunfleetillä oli 116 autoa ja lähes 5000 käyttäjää vuonna 2010. Göteborgs
Bilkooperativ omistaa 30 autoa ja asiakkaita on noin 600. Näiden kahden suurimman lisäksi Gö-
teborgissa on seitsemän yksityiselle sektorille kohdennettua pienempää toimijaa, jotka tarjoavat
palveluita alueellisesti kohdennetummin. Esimerkiksi Move About aloitti yhteiskäyttöautopalvelui-
den tarjoamisen Göteborgissa sähköautoilla 2009 ja vuonna 2013 kahdeksalla yhteiskäyttösäh-
köautolla oli noin 150 käyttäjää. [29]

2.3.2 Bremen

Bremeniä on pidetty yhteiskäyttöautoilun ja siihen liittyvien palveluiden pioneerikaupunkina. Yh-
teiskäyttöautoilun juuret yltävät siellä aina vuoteen 1990 saakka, jolloin toiminta lähti hyvin pie-
nimuotoisesti käyntiin.

Kuva 7: Bremenin yhteiskäyttöautopalvelun kehittyminen [30].

Bremenin kaupungin yhteiskäyttöautopalveluita tarjoaa Cambio. Esimerkiksi vuonna 2011 Cam-
biolla oli n. 6 700 käyttäjää, 170 ajoneuvoa ja 43 yhteiskäyttöautoasemaa ympäri kaupunkia.
Alla on kuvattuna käyttäjämäärän kasvu vuoteen 2011 saakka. [30]. Vuoden 2015 helmikuussa
käyttäjämäärä on kohonnut jo yli 10 000 asiakkaaseen ja ajoneuvojakin on n. 200.

Kuva 12: Yhteiskäyttöautojen käyttäjämäärän kasvu Bremenissä vuosina 1990–2011 [30].
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Bremenissä on arvioitu yhteiskäyttöautoilun vaikutuksia niin päästöjen, infrastruktuurin kuin kus-
tannustenkin osalta. Yhteiskäyttöautoilu on korvannut arvioiden mukaan noin 1 500 ajoneuvoa.
CO2-päästöjen vähennykset ovat olleet merkittäviä johtuen mm. yksityisautojen ajokilometrimää-
rien vähenemisestä ja muiden kulkutapaosuuksien kasvusta, ajoneuvon koon optimoinnista käyt-
tötarkoitukseen sekä uuden ajoneuvoteknologian hyödyntämisestä. Pysäköinti-infrastruktuurin
kautta saatuja säästöjä on kertynyt arviointitavasta riippuen 25–50 miljoonaa euroa. Investointi-
kustannuksia on syntynyt noin 300 000 euroa tietoisuuden lisäämiskampanjoiden sekä Mo-
bil.Punkt -pisteiden rakentamisen kautta. Mobil.punkt -pisteet ovat liikkumisen solmupisteitä,
joissa yhdistyy joukkoliikenteen solmukohta, yhteiskäyttöauton noutopiste, pyöräpysäköinti sekä
taksiliikenne. Noin viidestäkymmenestä vuokrauspisteestä kymmenen on tällaisia liikkumisen
solmupisteitä, joissa yhdistetään eri kulkumuotoja. [31]

Kuva 13: Mobil.punkt -piste Leibnitzplatzilla ja Hohenloherstrassella Bremenissä [32].

Uusien kestävän liikkumisen tavoitteiden mukaan Bremenissä tavoitellaan 20 000 yhteiskäyttöau-
topalveluiden käyttäjää ja sitä kautta 6 000 auton poistamista kaduilta vuoteen 2020 mennessä.
Arvioiden mukaan tällä tavalla vähennettäisiin CO2-päästöjä 8 000 tonnia vuosittain ja yli 30 ki-
lometriä katutilaa kaupungista. [33]

2.3.3 Yhteiskäyttöautot ja maankäyttö

Yhteiskäyttöautopalveluiden sitominen maankäyttöön ja pysäköintinormeihin ei ole pelkästään
suomalainen keksintö. Esimerkkejä löytyy ympäri maailmaa, ja useimmiten ne ovat hyvin sa-
mankaltaisia – tiettyä asunto-, pysäköintipaikka- tai kerrosneliömäärää kohden on osoitettava
tietty määrä yhteiskäyttöautopaikkoja. Autopaikkavähennysten määrä vaihtelee, mutta par-
haimmillaan vähennys on jopa 20 paikkaa yhdellä yhteiskäyttöautolla [34]. Tällaisia säännöksiä
on käytössä mm. seuraavissa kaupungeissa:

· Seattle [34],
· Vancouver [34],
· Austin [34],
· San Francisco [35],
· Hampuri [36]
· Philadelphia [37].
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3. SKANSSIN YHTEISKÄYTTÖAUTOPALVELUN TOIMINTA-
MALLI

3.1 Skanssi

Skanssi on Turun kaupunginosa, joka sijaitsee valtatie 1:n ja seututie 110:n välissä. Kaupungin-
osan pinta-ala on 85 hehtaaria ja vuonna 2012 siellä asui 120 ihmistä. Valmistuessaan alueella
tulee asumaan n. 8 000 ihmistä. Skanssin alueen suunnittelun tavoitteena on toteuttaa ekologi-
sesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunginosa. Tavoitteena on yhdistää älykkääseen
rakennettuun ympäristöön tietotekniikan ja digitaalisuuden luomat mahdollisuudet, kestävät
energia- ja liikenneratkaisut, innovatiiviset palvelut sekä toimiva yhdyskuntarakenne. Liikenteen
osalta painotetaan joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä ja liikkumisen uusia toiminta- ja palve-
lumalleja. [38]

Kuva 14: Havainnekuva Skanssin asuinalueesta [38].

Liikenteen osalta Skanssin kaavoitukseen on sisällytetty uudenlaisia piirteitä huomioimalla esi-
merkiksi yhteiskäyttöautot sekä sähköautot. Skanssin Vallikadun asemakaavan kaavaselostuk-
sessa mainitaan mm. seuraavaa:

· Pysäköintipaikkoja rakennetaan seuraavasti:
o 1 ap/100 k-m2 kohti
o palveluasunnot: 1 ap/150 k-m2 kohti
o vieraspaikat: 1 ap/10 asuntoa

· Pysäköintipaikkojen määrää voidaan vähentää, mikäli rakennuslupaa hakiessa osoite-
taan sitovasti osallistuminen yhteisauto-omistusjärjestelyyn, jossa asukkaille järjeste-
tään pysyvä mahdollisuus omakustannushintaiseen yhteisomistusautoon joko korttelin
alueella tai enintään 500 metrin etäisyydellä.

· Vähennys voi olla korkeintaan 4 autopaikkaa / yhteiskäyttöauto ja yhteensä korkein-
taan 10 % autopaikkamääräyksestä

· Pysäköintitiloissa ja -alueilla tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin. [38]
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3.2 Palvelumallin kuvaus

Skanssin alueen yhteiskäyttöautopalvelun syntymisen vaikuttaa merkittävästi alueen rakentumi-
nen vaiheittain alkaen Skanssin kauppakeskuksen alueesta ja päättyen vasta kun koko alue on
kokonaisuudessaan rakennettu. Tästä syystä yhteiskäyttöautopalvelu on järkevää toteuttaa niin
ikään vaiheittain eli laajentaa järjestelmää sitä mukaa kuin alue rakentuu ja potentiaalisten käyt-
täjien määrä alueella lisääntyy.

Yhteiskäyttöautopalvelua voidaan alkaa Skanssissa toteuttamaan heti hyödyntämällä esim.
Skanssin kauppakeskuksen pysäköintitiloja. Ensimmäisen käyttäjät olisivat tässä tapauksessa
kauppakeskuksen viereen nousevien asuinrakennusten asukkaita, joilla on sopiva kävelyetäisyys
auton noutamiseen. Haasteena on se, että kauppakeskuksen alue on jo osittain rakennettu, ja
vielä rakentamatta olevien asuinrakennusten pysäköintiratkaisut on jo lyöty lukkoon [39]. Käy-
tännössä autopaikkojen vähentämiselle ei siis kauppakeskuksen alueen yhteydessä ole mahdolli-
suuksia, jolloin yksityisautoilu saattaa säilyä houkuttelevana vaihtoehtona. Tästä huolimatta
kauppakeskus olisi otollinen kohde yhteiskäyttöautolle, mutta ainakin alkuvaiheessa auton kan-
nattavuus voi olla heikko. Edellä mainituista seikoista johtuen kauppakeskuksessa voitaisiin aloit-
taa yhdellä yhteiskäyttöautolla ja lisätä määrää myöhemmin tarvittaessa.

Seuraavassa vaiheessa, varsinaisen asuinalueen rakentamisen alkaessa Itäkaaren eteläpuolella,
laajennetaan yhteiskäyttöautojärjestelmää kortteli tai muu sopivan kokoinen asuinalue kerral-
laan. Oleellista on, että yhteiskäyttöautoja on tarjolla riittävä määrä, ne soveltuvat erilaisiin tar-
peisiin ja ennen kaikkea että ne ovat helposti (maksimikävelyetäisyys 500 m tai 5 minuuttia) ja
kohtalaisin kustannuksin saatavilla. Palvelun toimivuuden kannalta olisi mielekästä, että kussakin
kohteessa olisi tarjolla vähintään 2 yhteiskäyttöautoa.

Alueen yhteiskäyttöautojärjestelmä suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena siten, että niin rakenta-
jat, yhteiskäyttöauto-operaattori kuin asukkaatkin ovat tietoisia tulevista laajennuksista ja niiden
vaikutuksesta palvelun saatavuuteen. Maankäytön suunnittelulla on ensiarvoisen tärkeä rooli
palvelun toimivuuden kannalta. Liian tiheään rakennettu palvelupisteverkosto aiheuttaa operaat-
torille liiallisia kustannuksia. Liian harva järjestelmä puolestaan heikentää palvelun houkuttele-
vuutta ja sitä kautta todennäköisesti vähentää palvelun kysyntää. Huomioon on otettava lisäksi
mm. joukkoliikenteen sijoittuminen alueella ja mahdollisesti aseteltava yhteiskäyttöautojen pysä-
köintipaikkoja esim. linja-autopysäkkien läheisyyteen.

Tavoitteena on, että Skanssin alueelle muodostuu useista eri palvelupisteestä koostuva yhteis-
käyttöautopalvelu, jonka jokainen kohde on kaikkien alueella asuvien tai vierailevien käytössä.
Palvelu on hyvin lähellä perinteistä yhteiskäyttöautopalvelukonseptia, mutta usean selkeästi mer-
kityn ja lähellä sijaitsevan palvelupisteen avulla se on tavanomaista houkuttelevampi. Myös
kauppakeskuksen pysäköintitilojen hyödyntäminen samassa yhteydessä on poikkeuksellista. Yh-
teensä koko alueelle voitaisiin alkuvaiheessa tavoitella 7 yhteiskäyttöauton järjestel-
mää: 2 autoa kolmeen eri kohteeseen ja lisäksi yksi auto Skanssin kauppakeskukseen.
Tällöin etäisyys asunnoista autojen noutopisteeseen pysyy koko Skanssin alueella sopivana
(<500 m) ja autojen varauksista ei todennäköisesti tarvitsisi kilpailla. Mikäli kysyntää riittää,
järjestelmää voidaan myöhemmin täydentää lisäautoilla.

Yleisesti ottaen ajoneuvojen käyttöasteen tulisi olla vähintään 20 %. Kannattavuusraja liikkuu
tutkimusten mukaan 20–30 % tasolla. Tavoitetaso asetetaan yleisesti 30–40%:iin ja tämä tar-
koittaa 6-8 tunnin päivittäistä käyttöä. Mikäli taas käyttöaste nousee yli 40 %:iin, tulee harkita
ajoneuvomäärän kasvattamista. Yhteiskäyttöpalvelun jäsenmäärä per ajoneuvo tulisi olla luokkaa
40–45.



24

Kuva 15: Periaatekuva Skanssin alueen yhteiskäyttöautopalvelun toimintamallista.

3.3 Avaintoimijat ja niiden roolit

Edellä kuvatun palvelumallin avaintoimijat ja niiden alustavat tehtävät ja vastuualueet on kuvattu
lyhyesti alla olevassa taulukossa. Toimintamallin avaintoimijoiksi on tunnistettu kaupunki, palve-
luoperaattori sekä rakentaja/rakennuttaja. Pienemmissä rooleissa mukana voivat olla myös alu-
eella toimiva(t) joukkoliikenneoperaattori(t) sekä Skanssin kauppakeskus ja esim. kaupunginosan
palveluyhtiö, kaupunginosayhdistys tai vastaava.
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Toimija Tehtävät

Kaupunki

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus (sis. määräykset ja
pysäköintinormit)
(Palveluoperaattorin kilpailuttaminen)
Palveluoperaattorin valvonta
Rakentamisen ohjaus ja valvonta
Operoinnin kompensointiin käytettävien varojen keruu ja
osoittaminen operaattorille
Markkinointi
Soveltuvan liikennemerkin laatiminen
Muiden liikennejärjestelyjen (kuten pysäköinti) sovittaminen
yhteyskäyttöautoilua tukevaksi
(Palvelun käyttäminen omissa kuljetuksissa)

Palveluoperaattori

Palvelun kokonaisoperointi, sisältäen autojen ylläpidon,
huollon, käyttäjän tunnistamisen, laskuttamisen yms.
Raportointi kaupungin suuntaan
Markkinointi

Rakentaja/rakennuttaja

Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikkojen osoittaminen
suunnitelmissa
Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikkojen rakentaminen,
merkintä ja opastus
Kustannusten kompensointi operaattorille syntyneiden
säästöjen kautta
Markkinointi

Joukkoliikenneoperaattori
Yhteiset maksutavat yhteiskäyttöautopalvelun kanssa
Markkinointiyhteistyö

Skanssin kauppakeskus
Pysäköintipaikan osoittaminen yhteiskäyttöautoille
Markkinointi

Alueen yritykset
Palvelun käyttö kuljetuksissa
Työntekijöiden kannustaminen käyttäjiksi
Markkinointi

Kaupunginosan palveluyhtiö
tai vastaava

Markkinointi
Edunvalvonta

Kaupungin osalta toimintamallissa huomioidaan yhteiskäyttöautopalvelun kehittymisen mahdol-
listavat toimenpiteet sekä kannustimet. Maankäyttöratkaisuissa ja kaavoituksessa tulee huomioi-
da yhteiskäyttöautojen tukeminen pysäköinnin mitoitusten tai vielä voimakkaampien yksityisau-
toilua rajoittavien tekijöiden kautta. Lisäksi kaupungin tulisi kilpailuttaa Skanssin alueelle yhteis-
käyttöautopalvelua tarjoava operaattori, joka huolehtii käytännön tasolla palvelun tarjoamisesta.
Kaupungin vastuulla on myös laatia yhteiskäyttöautopaikoille sopiva liikennemerkki. Liikenne-
merkkiesimerkkejä löytyy mm. Helsingin kaupungin yhteiskäyttöautojen edistämissuunnitelmas-
ta. Lisäksi kaupungin tulee osaltaan panostaa tiedottamiseen ja markkinointiin omien kanaviensa
kautta sekä muulla osallistumisella.

Tämän hetken yhteiskäyttöautopalvelut ovat käyttäjille hintatasoltaan vielä varsin korkeita. Kor-
kea hinta alentaa palvelun houkuttelevuutta. Tähän ei Skanssin tapauksessa ole varaa, jos palve-
lun halutaan aidosti olevan vaihtoehto auton omistamiselle ja sen halutaan laajentuvan koko
alueelle. Niinpä kaupungin tulisi sitouttaa operaattori tarjoamaan palvelu ennalta sovittuun kilpai-
lukykyiseen hintaan. Tarvittaessa pysäköintipaikkojen rakentamatta jättämisestä syntyneillä
säästöillä kompensoitaisiin operaattorille tietyn osan operointikustannuksista toiminnan alkuvai-
heessa (esim. 5 vuotta), jotta palvelu olisi operaattorille kannattava alemmilla hinnoilla. Hinnan
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ohella voidaan tukea myös pelkästään toiminnan kannattavuutta, mikäli se alkuvaiheessa on
riittämätön. Kaupungin tehtävänä on seurata tilannetta ja kerätä kompensointiin käytettävät
varat rakennuttajalta. Myöhemmin palvelun hinnoittelu vapautetaan operaattorin vastuulle. Voit-
tajina ovat pitkässä juoksussa sekä operaattori että kaupunki, sillä tällä toimintamallilla pyritään
maksimoimaan yhteiskäyttöautopalveluiden käyttömäärät ja siten minimoimaan autojen koko-
naismäärä Skanssin (ja Turun kaupungin) alueella.

Kaupungin tuki voidaan ohjata myös markkinoinnin kautta. Kaupunki, rakennuttaja ja operaattori
voisivat yhteistyössä valmistella uusille asunnonomistajille eräänlaisen tervetulopaketin, jossa
paitsi mainostettaisiin alueen yhteiskäyttöautopalveluja, tarjottaisiin myös ilmainen palvelun ko-
keilu asukkaille. Tällä tavoin asukkaat saataisiin todennäköisemmin kokeilemaan yhteiskäyttöau-
topalvelua ja sitä kautta mahdollisesti myös sen vakituisiksi käyttäjiksi.

Suorien toimenpiteiden ohella yksi merkittävimmistä keinoista edesauttaa yhteiskäyttöautopalve-
lujen käyttöä on heikentää yksityisautoilun asemaa suhteessa yhteiskäyttöön. Käytännön keinona
nähdään ennen kaikkea ilmaisesta pysäköinnistä luopuminen alueilla, joilla on tarjolla yhteiskäyt-
töautopalveluita. Vastaavasti pysäköinti esim. kadunvarsipaikoilla voitaisiin kieltää tällaisilla alu-
eilla kokonaan. Uusilla alueilla kuten Skanssilla kadut voitaisiin tällöin myös rakentaa kapeampina
säästäen siten myös kustannuksia ja vapauttaen maa-alaa muuhun käyttöön.

Palveluoperaattorin toiminta vastaa teknisiltä osin heidän normaalia toimintaa esimerkiksi
autojen ylläpidon, huollon, käyttäjän tunnistamisen, laskuttamisen jne. osalta. Skanssin toimin-
tamallissa operaattorille suunnattuja vaatimuksia voidaan määritellä tarkemmin mahdollisen
kaupungin suorittaman kilpailutuksen yhteydessä. Tällaisia vaatimuksia voivat esimerkiksi ajo-
neuvojen käyttövoima ja mallivalikoima, palvelun hintataso (jos halutaan sitoa tietylle tasolle),
palvelun laajuus sekä vaadittavat markkinointitoimet.

Operaattorin kannalta oleellista on tietää alueen kehittymisen aikataulu, jotta se kykenee varau-
tumaan uusiin ajoneuvohankintoihin sekä autojen ylläpitoon ajoissa. Avainkysymyksiin kuuluu
myös se, missä määrin operaattori on velvollinen raportoimaan toiminnastaan kaupungin suun-
taan. Tämä on oleellista etenkin palvelun hinnoittelun kannalta, jos kaupunki haluaa olla mukana
vaikuttamassa siihen.

Rakentajan ja/tai rakennuttajan osalta tärkeään rooliin nousee vaatimus yhteiskäyttöauto-
paikkojen osoittamisesta jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi rakennuttajan vastuulla ovat luonnolli-
sesti pysäköintipaikkojen rakentaminen, merkintä sekä opastus. Rakennuttaja saa yllä kuvatussa
mallissa kustannussäästöjä kaupungin myöntämästä pysäköinnin miniminormin alentamisesta,
mikäli se osoittaa yhteiskäyttöautoille paikkoja pysäköintialueelta. Jos esimerkiksi pysäköintipai-
kan rakentamiskustannuksen säästönä käytetään 20 000 €/paikka, ovat kustannussäästöt huo-
mattavat jo muutaman pysäköintipaikan säästämisellä. Rakennuttajalle kohdistetaan myös vas-
tuuta yhteiskäyttöautopalvelun markkinoinnista.

Rakentaja/rakennuttaja velvoitetaan ohjaamaan tietty osuus autopaikkojen rakentamatta jättä-
misestä syntyvistä säästöistä operaattorille ennalta määritellyn palveluhinnan mahdollistamiseksi
sekä toiminnan kannattavuuden parantamiseksi. On tärkeää, että rakennuttaja kuitenkin hyötyy
edelleen järjestelystä taloudellisesti. Mikäli hintoja ei tarvitse kompensoida, vaan palvelu on it-
sessään kannattava, jäävät pysäköintipaikkojen rakentamisen säästöt rakennuttajalle.

Joukkoliikenneoperaattorin rooli yhteiskäyttöautoilussa liittyy yhteiskäyttöautopalvelun käy-
tön ja joukkoliikenteen sujuvaan ja helppoon yhdistämiseen. Tehokkain keino voisi olla maailmal-
lakin käytössä oleva kaupungin matkakortin ja yhteiskäyttöautopalvelun yhdistäminen. Tällä het-
kellä myös erilaiset Mobility as a Service -konseptit (esim. Suomen MaaS-operaattori) tähtäävät
eri liikkumispalveluiden helppoon yhdistämiseen, joten yhteiskäyttöautopalvelu tulee olemaan
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myös luonnollinen osa näitä suuntauksia. Useat Suomen yhteiskäyttöautopalveluiden tarjoajat
ovatkin jo mukana monessa käynnistymäisillään olevassa MaaS-hankkeessa.

Myös erilaiset markkinointikampanjat ovat tehokas keino pyrkiä lisäämään erilaisten kulkumuoto-
jen käyttäjiä. Joukkoliikenteen ja yhteiskäyttöautopalveluiden toisiaan täydentävä markkinointi
voisi olla yksi tehokas keino. Esimerkiksi tietyn hintaisen joukkoliikenteen matkakortin hinnasta
voitaisiin osa siirtää yhteiskäyttöautopalvelun toiminnan käynnistysvaiheen rahoittamiseen ja
kaupunki voisi halutessaan lisäksi tuplata summan. Toisaalta myös perinteisempi ratkaisu, jossa
matkakortin hinnan päälle kiinteään kuukausihintaan saa oikeuden yhteiskäyttöautopalvelun
käyttöön, voisi olla toimiva ratkaisu.

Skanssin kauppakeskuksen roolina on tarjota pysäköintipaikat esim. yhdelle tai kahdelle yh-
teiskäyttöautolle parkkitiloissaan. Haluttaessa nämä autot voitaisiin teipata kauppakeskuksen tai
sen yritysten mainoksilla, jolloin ne toisivat liikkuessaan näkyvyyttä. Mainospaikkoja voitaisiin
myös yrittää myydä kauppakeskuksen yrityksille, ja saadut tulot voitaisiin ohjata yhteiskäyttöau-
to-operaattorille toiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Alueen yritykset voivat olla avainasemassa palvelun kannattavuuden kannalta, sillä niiden on
mahdollista käyttää yhteiskäyttöautoja omissa kuljetuksissaan. Yritykset voivat toimia myös
markkinointikanavina työntekijöidensä suuntaan sekä kannustaa työntekijöitään palvelun käyt-
töön myös työajan ulkopuolella.

Kaupunginosan palveluyhtiöiden, kaupunginosayhdistyksen yms. roolina yhteiskäyttöau-
toilussa olisi markkinointiin, tiedottamiseen ja edunvalvontaan liittyvät asiat. Esimerkiksi Tampe-
reen Vuoreksessa toimii Vuores-palvelu, jonka toimintaan kuuluu erilaiset asuinalueen toiminto-
jen kehittämiseen ja tukemiseen liittyvät asiat. Skanssin kohdalla ei vielä ole tietoa, ollaanko
sinne perustamassa jonkinlaista asukasyhdistystä.

3.4 Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Jotta yhteiskäyttöautopalvelu saataisiin toimimaan pitkällä tähtäimellä luotettavasti, tulee eri
osapuolten väliset vastuut määritellä ja niistä tulee sopia osapuolten kesken kirjallisesti. Ainakin
kaupungin ja operaattorin kannalta lienee mielekästä, että toimintamalliin sitoudutaan molemmin
puolin pitkäjänteisesti. Myös rakentaja(t)/rakennuttaja(t) tulisi sitouttaa toimintamalliin koko
Skanssin alueen rakentumisen ajaksi. Operaattorin työ jatkuisi luonnollisesti myös tämän jälkeen
mahdollisimman kauan. Kaupungin vastuut poistuvat pääsääntöisesti, kun toiminta on saatu va-
kiinnutettua ja Skanssin suunnittelu ja kaavoitus on päättynyt. Tämän jälkeen operaattorilla on
pääasiallinen vastuu toiminnan jatkamisesta sovitulla tavalla.

Joukkoliikennepuolen sitominen toimintamalliin on tärkeää, sillä yhteiskäyttöautot ja joukkolii-
kenne tukevat toisiaan. Joukkoliikenteen kanssa olisi luotava yhteistoimintamalli, jolla sekä yh-
teiskäyttöautojen että joukkoliikenteen käyttäjämäärät saataisiin yhdessä maksimoitua. Esim.
edellä esitetty yhteinen matkakortti olisi luotava jo toiminnan alussa. Turun kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnalla lienee merkittävä rooli yhteistoimintamallin luomisessa.

Merkittävä tekijä yhteiskäyttöautokokonaisuuden toimivuuden kannalta on selkeän kokonaisval-
taisen toimintamallin määrittely sekä sen hyväksyttäminen kaupungin päätöksenteossa. Vastui-
den ja roolien lisäksi on erityisen tärkeää päättää mm. kaupungin mahdollisista tukitoimista yh-
teiskäyttöautoilun suuntaan (kustannusten kompensointi operaattorille) sekä päättää, minkä ajan
tukitoimia pidetään yllä. Ottaen huomioon Skanssin alueen rakentumisaikataulun, päätöksenteko
pitäisi saada liikkeelle nopeasti. Päätöksentekoa tarvitaan myös operaattorin mahdollisen kilpailu-
tuksen käynnistämiseksi.
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Jotta prosessi saataisiin vietyä läpi mahdollisimman jouhevasti, tulisi kaupungin nimetä vastuu-
henkilö tai vastuutaho edistämään yhteiskäyttöautoilua vähintään Skanssin alueella, mutta mie-
luiten koko kaupungissa. Vastuutahon lisäksi prosessissa on lähtökohtaisesti oltava tiiviisti muka-
na ainakin liikennesuunnittelun, kaavoituksen (kaupunkisuunnittelu) ja rakennusvalvonnan hen-
kilöstöä. Toisaalta myös kaupungin oman kaluston käytöstä vastaava hankinta- ja logistiikkakes-
kus on hyvä pitää tietoisena kehityksestä. Myös ympäristötoimi ja Valonia on syytä sisällyttää
keskusteluihin.

Toiminnan pitkäaikaisuus luo toimintamallille oman riskinsä. Vaikka Turussa kompensoitaisiin
alkuvaiheessa operaattorille kustannuksia, ei ole mitenkään varmaa, että operaattori kykenee
jatkamaan toimintaansa esitetyllä mallilla vielä kymmenen vuoden päästäkin (esim. muualla ta-
pahtuvasta markkinakehityksestä johtuen). Pahimmassa tapauksessa operaattori vetäytyy toi-
minnasta, jolloin koko yhteiskäyttöautopalvelumalli kaatuisi. Tällä olisi huomattavia vaikutuksia
ihmisten liikkumiseen sekä Skanssin alueen ja Turun kaupungin imagoon. Kaupungin tulisikin olla
varautunut tällaiseen tilanteeseen, jotta toiminta saataisiin mahdollisimman nopeasti siirrettyä
uudelle operaattorille. Väliaikaisena ratkaisuna voisi toimia tavalliset vuokra-autot, jotka hankit-
taisiin korvaamaan yhteiskäyttöautoja, mutta niiden kustannukset kaupungille nousevat lyhyes-
säkin ajassa suuriksi. Asukkaiden kannalta tämä olisi kuitenkin parempi vaihtoehto kuin autojen
poistuminen alueelta kokonaan. Toisena varautumiskeinona kaupunki voisi edelleen säilyttää
ainakin osan rakentamatta jääneistä parkkialueista ns. reservipaikkoina, jotka voitaisiin rakentaa,
mikäli yhteiskäyttöpalvelu alueella loppuisi. Pitkässä juoksussa maa-alue on kuitenkin syytä va-
pauttaa muuhun käyttöön.
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4. SKANSSIN YHTEISKÄYTTÖAUTOPALVELUN LAAJENTA-
MISPOTENTIAALI

4.1 Laajentumisen reunaehdot

Skanssin alueen yhteiskäyttöautomallin laajentaminen muualle Turkuun ei ole täysin suoraviivais-
ta, sillä erilaisilla alueille on hieman erilaiset mahdollisuudet yhteiskäyttöautopalveluiden toteut-
tamiselle. Kokonaan uuden alueen etuna on se, että alueelle muuttavat asukkaat tiedostavat,
että oman auton omistaminen ei ole välttämätöntä, koska tarjolla on kattava yhteiskäyttöauto-
järjestelmä. Sen sijaan olemassa olevien, valmiiksi rakennettujen alueiden asukkaat useimmiten
omistavat jo itse auton, mikäli he ovat kokeneet sen tarpeelliseksi. Yhteiskäyttöautopalvelun
käyttäjämäärä on yleensä tällaisilla alueilla alkuvaiheessa alhaisempi, sillä potentiaalisten käyttä-
jien on muutettava omia liikkumistottumuksiaan. Skanssin mallin rakentamiseen liittyviä säästöjä
ei myöskään ole käytettävissä tällaisilla alueilla palvelun hintatason alentamiseksi. Täydennysra-
kentamiskohteet ovat eräänlainen välimuoto uudisalueelle ja rakennetulle alueelle. Niissä Skans-
sin mallia voitaisiin hyödyntää pääasiassa samoin periaattein, ja käyttäjämäärien voidaan arvella
olevan alkuvaiheessa uudisalueen ja valmiin alueen välimaastossa. Käyttäjinä olisivat tässä tapa-
uksessa niin uudiskohteen asukkaat kuin lähiympäristön muut asukkaatkin.

Oli toimintaympäristö mikä tahansa edellä mainituista, yhteiskäyttöautoille on kyettävä löytä-
mään näkyvä, toimiva ja helposti saavutettava pysäköintipaikka. Ympäristössä on myös asuttava
riittävä määrä potentiaalisia käyttäjiä. Ajan myötä käyttäjämäärä lisääntyy myös valmiiksi ra-
kennetussa ympäristössä, mutta operaattorille toiminnan ylläpitäminen tällaisessa sijainnissa voi
alkuvaiheessa olla haastavaa. Kaupungin tuleekin päättää, voiko se tukea toimintaa alkuvaihees-
sa taloudellisesti. Myös ilmaisen pysäköintipaikan osoittaminen yhteiskäyttöautolle voi jossain
tapauksessa olla merkittävä kannustin.

Tärkeä tekijä palvelumallin laajentamisessa Skanssin ulkopuolelle on myös se, haluaako Skanssin
operaattori laajentaa järjestelmäänsä alueen ulkopuolelle. Turun kokoisessa kaupungissa ei ole
välttämättä mielekästä tarjota monenlaisia yhteiskäyttöautopalveluita, sillä käyttäjien kannalta
olisi selkeintä, että palvelu toimisi kaikkialla kaupungissa samalla tavalla ja esim. samalla tunnis-
tautumiskortilla. Vaikka kaupungin ei tulekaan erityisesti estää rinnakkaisten palveluntarjoajien
olemassaoloa, voi se pyrkiä ohjaamaan näitä yhteistyöhön.

Kaupungin tulee myös huomioida yhteiskäyttöautot ja tämän palvelun tuominen kiinteäksi osaksi
kaupunkikuvaa jo suunnitteluvaiheessa. Jotta yhteiskäyttöautopalveluiden on mahdollista kehit-
tyä tehokkaasti ja laaja-alaisesti, tulee kaupungin laatia linjaukset yhteiskäyttöautoilun huomioi-
misesta kaikessa uudisrakentamisessa. Keinoina voi olla esim. yhteiskäyttöautojen pysäköinti-
paikkojen osoittaminen suoraan kaavassa tai kaavaselostuksessa. Lisäksi kaupungin tulisi kartoit-
taa täydennysrakentamisen osalta mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskäyttöautoilun lisäämiseen ja
sitä kautta kokonaisautomäärän vähentämiseen.

Monet Turun kaupungin yksiköistä sijaitsevat keskusta-alueella tai sen läheisyydessä. Kaupungin
mukaantulo yhteiskäyttöautojen käyttäjäksi loisi palveluntarjoajalle varmuutta tietyn käyttäjä-
kunnan osalta käyttöasteesta erityisesti virka-aikana. On todettu, että yhteiskäyttöautojen käyt-
töasteen nostaminen erityisesti juuri päiväaikaan olisi tärkeää kokonaiskäyttöasteen kannalta,
koska silloin yksityiskäyttäjiä on perinteisesti ollut vähemmän. Esimerkiksi Ruotsin Göteborgissa
kaupungilla oli merkittävä rooli koko yhteiskäyttöautoilun liiketoimintasektorin kehittymiselle ja
laajentumiselle erityisesti toiminnan alkuvaiheessa [29].



30

4.2 Skaalautuvuus Turun seudulla

Yleisesti ottaen Turussa on hyvin potentiaalia yhteiskäyttöautopalveluiden yleistymiselle. Skans-
sin alueen rakentamisessa mukana olevien Hartelan ja YH Kotien edustajien mukaan molemmat
yritykset ovat kiinnostuneita yhteiskäyttöautojen tuomista mahdollisuuksista [39][40]. Hartela
kertoi, että he näkevät yhteiskäyttöautoille tilausta myös erityisesti Linnakaupungin alueella, joka
on heille tärkeä tulevaisuuden rakennuskohde hyvien yhteyksien päästä keskustasta [39]. Tämä
on positiivinen merkki yhteiskäyttöautopalveluiden tulevaisuuden kannalta. Yhtälailla rakentajien
positiivinen suhtautuminen yhteiskäyttöautoihin on merkittävä signaali kaupungille siitä, että
Skanssin malli olisi hyvin vietävissä täytäntöön myös muualla Turun alueella.

Kuten aikaisemmin on mainittu, asukasmäärällä ja asukastiheydellä on merkittävä vaikutus yh-
teiskäyttöautopalvelun kannattavuuteen. Selkeää raja-arvoa on vaikea asettaa, sillä mm. alueel-
liset erot sekä kaupungin tukitoimenpiteet vaikuttavat oleellisesti palvelun kannattavuuteen. Ylei-
sesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että mitä suurempi asukasmäärä alueella on, sitä suurempi
määrä käyttäjiä palvelulle saadaan, ja sitä kannattavampaa on liiketoiminta. Myös oman auton
omistussuhteella on palvelun kannattavuuden kannalta merkittävä vaikutus, sillä kuten aiemmin
on todettu, autottomat asuinkunnat käyttävät yleisesti ottaen paljon yhteiskäyttöautoja. Yhtenä
arviona voidaan esittää, että mikäli kahdelle yhteiskäyttöautolle tarvitaan 80 käyttäjää ja käyttä-
jäpotentiaaliksi 1,5-2 % asukkaista, niin 500 metrin säteellä tulisi asua 4000–5000 asukasta.

4.2.1 Keskusta-alue

Yhteiskäyttöautoilla voitaisiin merkittävästi vähentää autoja etenkin Turun keskusta-alueelta,
jossa asukastiheydet ovat korkeat ja autojen käyttöasteet kaupungin alhaisimmat. Keskustan
alueella on myös yhteiskäyttöautoille soveltuvia pysäköintipaikkoja. Lisäksi keskustan täydennys-
rakentamisen yhteydessä voidaan rakentajilta vaatia sitoutumista yhteiskäyttöautojärjestelyihin,
mikä luultavasti takaisi palvelulle ison käyttäjämäärän. Alla olevassa kartassa on arvioitu asukas-
tiheyden avulla potentiaalisia alueita yhteiskäyttöautoille Turun keskustan alueella.
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Kuva 16: Asukastiheys ja potentiaalisimmat yhteiskäyttöautokohteet Turun keskustan alueella (alueiden
säde 500 m).

Turun keskustan alueella on tunnistettavissa 5 aluetta, joissa asukastiheys on suurimmillaan ja
joissa yhteiskäyttöautot voisivat palvella mahdollisimman laajaa asukaskuntaa. Ns. I-alue palve-
lee paitsi alueen asukkaita myös mm. TYKS:n ja Turun yliopiston aluetta. II, IV ja VIII -alueet
palvelisivat ennen kaikkea alueiden asukkaita, kun taas VI ja VII -alueilla palvelulla on runsaasti
potentiaalia saavuttaa yrityksiä ja vierailijoita käyttäjiksi.

Taulukko 4: Arvioidut asukasmäärä keskustan kohteissa.

Alue Asukasmäärä
I 6 500
II 5 500
IV 7 000
VI 6 000

VII ja VIII 10 000

Etukäteen ajateltuna Port Arthurin alue on erittäin potentiaalinen kohde yhteiskäyttöautoille, sillä
alueen asukasmäärä ja asukastiheys on korkea. Alue sijaitsee hyvin lähellä Turun keskustaa ja
autoja omistetaan alueella vähän johtuen mm. pysäköintitilojen vähäisyydestä. Alueella asuu
myös paljon nuoria keskiluokkaisia perheitä, jotka ovat otollisia yhteiskäyttöautojen käyttäjiksi.
Yhteiskäyttöautopaikat olisi osoitettava todennäköisesti katujen varsilta.

4.2.2 Muu Turku

Yhteiskäyttöautopalvelut tulisi käynnistää keskusta-alueen lisäksi muilla riittävän asukastiheyden
omaavilla alueilla. Seuraavassa kartassa on hahmoteltu yhteiskäyttöautoille soveltuvia alueita
Turun keskusta-alueen ulkopuolella.
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Kuva 17: Asukastiheys ja potentiaaliset yhteiskäyttöautokohteet Turun keskustan ulkopuolisilla alueilla
(alueiden säde 500 m).
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Kartan perusteella yhteiskäyttöautoille soveltuvia alueita voisivat olla ainakin Varissuo, Ylioppi-
laskylä ja Runosmäki. Lisäksi Linnakaupungin tuleva, yhteiskäyttöautoille lähtökohtaisesti hyvin
soveltuva alue on esitetty kartassa. Varissuolla palvelua olisi mahdollista tarjota Skanssin tapaan
kauppakeskuksen yhteydessä. Runosmäessä palvelun pääasiallinen asiakaskunta koostuisi alueen
asukkaista, mutta myös alueen yritykset voisivat hyödyntää palvelua.

Taulukko 5: Arvioidut asukasmäärät Turun muissa kohteissa.

Alue Asukasmäärä
Varissuo 6 500
Runosmäki 6 500
Ylioppilaskylä 4 100

Ylioppilaskylä soveltuisi niin ikään asukastiheydeltään hyvin yhteiskäyttöautoille, ja se voisi toi-
mia nopeallakin aikataululla potentiaalisena pilottikohteena yhteiskäyttöautopalvelulle. Toteute-
tun haastattelun perusteella TYS (Turun Ylioppilaskyläsäätiö) on erittäin kiinnostunut asiasta ja
aihe olisi hyvin ajankohtainen tällä hetkellä parhaillaan käynnissä olevan uuden rakennusprojek-
tin, Aitiopaikan, vuoksi. Ylioppilaskylän alueella on n. 4 000 potentiaalista käyttäjää noin kilomet-
rin säteellä. Lisäksi edellä mainittu Aitiopaikka-niminen rakennushanke tuo lisää potentiaalisia
käyttäjiä alueelle. TYS:n näkemyksen mukaan alueella olisi useita mahdollisuuksia yhteiskäyttö-
autoille suunnatuille parkkipaikoille niin maan päällä olevilla pysäköintialueilla kuin uuden Aitio-
paikan yhteyteen rakennettavassa pysäköintitalossakin. TYS:n uuden rakennuskohteen kohdalla
olisi myös Turun kaupungille hieno mahdollisuus pilotoida autopaikkavaatimuksen lievennystä ja
sen vaikutuksia sekä toimintamallia. Rakennushanke on juuri tällä hetkellä (06/2015) siinä vai-
heessa, että asiaan olisi vielä mahdollista vaikuttaa. [41]
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5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Alla olevaan kuvaan on koottu luvussa 2.1.5 esitellyt yhteiskäyttöautojen vaikutukset ympäris-
töön, liikenteeseen, maankäyttöön ja rakentamiseen. Tässä luvussa arvioidaan näitä vaikutuksia
tarkemmin Skanssin ja Turun tapauksessa käyttämällä lähtötietoina edellisessä luvussa esitettyä
yhteiskäyttöautopalvelumallia. Lisäksi arvioitavana ovat mallin kustannusvaikutukset.

Kuva 18: Yhteenveto yhteiskäyttöautoilun yleisistä vaikutuksista.

Aikaisemmassa selvityksessä on jo laskettu yhteiskäyttöautojen vaikutuksia Turussa, Tampereel-
la ja pääkaupunkiseudulla [1]. Tässä työssä ei lähdetty laskemaan lukuja uusiksi, vaan keskityt-
tiin laskemaan vastaavat vaikutukset Skanssin alueelle. Alla olevassa taulukossa esitetään uudel-
leen Turkuun aiemmin tehtyjen laskelmien tulokset.

Taulukko 6: Yhteenveto yhteiskäyttöautojen arvioiduista vaikutuksista Turussa [1].

Nykyinen trendi
2030

Tavoitetrendi
2030

Asiakasmäärä (hlö) 3 300 5 700
Asiakasmäärä/väestöennuste 1,8 % 3,1 %
Autojen määrän vähenemä (kpl) 1 200 2 000
Säästyneiden pysäköintipaikkojen kustannus (milj. €) 17,3 29,4
Säästyneiden pysäköintipaikkojen tilantarve (m2) 25 400 43 200
Henkilöautosuoritteen vähenemä (milj. ajon.km/v) 6,5 11
CO2-päästöjen vähenemä (tonnia/v) 800 1 300

YMPÄRISTÖ- JA LIIKENNEVAIKUTUKSET
•Vähäisempi ajosuorite ja kaupunkitilan tarve > Alhaisemmat päästöt, ruuhkien
vähentyminen ja parantunut turvallisuus

•Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien lisäys sekä
ajoneuvokaluston nopeampi uudistuminen

•Liikkumistapojen monimuotoistuminen ja omaa autoa vastaavan palvelutason
pienemmillä ympäristövaikutuksilla

PÄÄSTÖVAIKUTUKSET
•Arvio: 1600 yhteiskäyttöautoilijaa vähentäisi 400 tn CO2 -päästöjä
•Arvio: 1100 käyttäjällä vuosittainen henkilöautosuorite vähenisi 2 miljoonalla
ajokilometrillä > päästövähenemät merkittäviä

•Jokainen yhteiskäyttöautopalvelun käyttäjä säästää CO2-päästöjä arviolta
200-290 kg vuosittain

OHJAUSVAIKUTUKSET JA MAANKÄYTTÖ
•Esim. yhden pk-seudulla toimivan yhteiskäyttöauton arvioidaan korvaavan
8–25 autoa

•Pk-seudulla esim. 1000 autoa vähemmän tarkoittaa pysäköintitilana
n. 3 jalkapallokentän kokoista aluetta ja 15 miljoonaa euroa kustannussäästöä

•Autopaikkanormia voidaan vähentää, mikäli tontille sijoitetaan
yhteiskäyttöautoja

RAKENNUTTAMINEN
•Pysäköintipaikkatarpeen väheneminen mahdollistaa korkeampaa
rakentamistehokkuutta tai viihtyisämmän yhdyskuntarakenteen toteuttamista

•Kustannussäästöt rakentamiskustannusten osalta n. 30 000–40 000 € yhtä
rakentamatonta maanalaista pysäköintipaikkaa kohti
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5.1 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen

Kuten aiemmin tässä työssä on mainittu, maailmalla menestyneet yhteiskäyttöautopalvelut ovat
saaneet käyttäjiksi n. 1,5–2 % osuuden asukasmäärästä 10 vuoden kuluttua palvelun käynnis-
tämisestä. Koko Turussa tämä tarkoittaisi nykyisellä asukasmäärällä (184 346 [42])
n. 2 765–3 685 käyttäjää ja Skanssin kohdalla (8 000 asukasta) 120–160 käyttäjää. Täytyy kui-
tenkin huomioida, että tulokset on yleensä kerätty isoista kaupungeista, joissa asukasmäärät
ovat huomattavastikin Turkua suuremmat. Uusien asuinalueiden, kuten Skanssin, kohdalla tavoi-
te tulisi kuitenkin olla korkeammalla, etenkin kun näissä usein tavoitellaan myös aiempaa ekolo-
gisempaa elämäntapaa ja liikkumisessa pyritään hyödyntämään laaja-alaisesti joukkoliikennettä,
kävelyä ja pyöräilyä sekä suosimaan sähköä, vetyä ja kaasua polttoaineena. Skanssissa tulisikin
tavoitella vähintään 5 % käyttäjäosuutta koko alueen asukasmäärästä eli yhteensä 400 aktiivi-
käyttäjää.

Skanssin ensimmäiset kaavaluonnokset mahdollistavat 4 autopaikan vähennyksen per yhteis-
käyttöauto, mitä voidaan pitää varsin pienenä lukuna ottaen huomioon alueen tavoitteet. Skans-
sin alkuvaiheen 6 auton järjestelmällä (kauppakeskuksen autoa ei huomioitu) voitaisiin tässä
tapauksessa saavuttaa siis yhteensä 24 pysäköintipaikan vähennys, mikä tarkoittaisi pinta-alana
n. 550–650 m2 tilan vapautumista muuhun käyttöön (yhden pysäköintiruudun tilantarpeena käy-
tetty 23–27 m2 [43]). 9 auton järjestelmä vapauttaisi vastaavasti 36 autopaikkaa, mikä olisi pin-
ta-alana n. 830–970 m2. Säästö nykyisellä kaavamääräyksellä on siis varsin pieni. Kaavan mah-
dollistamaa autopaikkojen vähennystä tulisikin ehkä jonkin verran korottaa seuraavissa kaavois-
sa. Kaupungin mukaan paikkamääriin on myös todennäköisesti mahdollista tehdä poikkeuksia
rakennuslupien hakemisen yhteydessä.

5.2 Liikenteelliset vaikutukset

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa on käytetty seuraavia lähtötietoja:

· Turussa on yhteensä 77 329 henkilöautoa [44]
· Turussa on 0,42 henkilöautoa/asukas (77329/184190)
· Skanssissa on 8 000 asukasta
· Skanssissa tavoitellaan 25 % keskimääräistä alhaisempaa autonomistussuhdetta [38]

à Skanssissa 0,32 autoa/asukas
à Skanssissa täten 2 560 autoa

· Skanssissa on alkuvaiheessa 7 yhteiskäyttöauton järjestelmä. Myöhemmässä vaihees-
sa jokaiseen palvelupisteeseen lisätään 1 auto eli järjestelmässä on yhteensä 11 yh-
teiskäyttöautoa.

Yhteiskäyttöautojen vaikutukset liikennejärjestelmän kannalta on melko hankala arvioida johtuen
siitä, että maailmalla arvioidaan ja on todettu yhteiskäyttöautojen korvaavan hyvin eri määrän
autoja (esim. pääkaupunkiseutu 8–25). Uudella asuinalueella vaikutuksen voidaan ennustaa ole-
van suurempi kuin valmiiksi rakennetuilla alueilla ja täydennysrakennuskohteissa jotain siltä vä-
liltä. Liidean vuosina 2010–2011 toteuttamassa kyselytutkimuksessa arvioitiin, että yhteiskäyttö-
autoilla voitaisiin saavuttaa Helsingissä ja Espoossa n. 1 % vähennys autokantaan [3]. Vähen-
nyspotentiaali olisi täten todella maltillinen – koko Turussa autoja vähentyisi n. 770 ja Skanssissa
vain n. 25. Vähennykseen vaikuttavat merkittävästi kaupungin toimenpiteet, ja Skanssin mallin
mukaisten kompensointi- ja markkinointitoimenpiteiden yhdessä toimijan joukkoliikenteen kans-
sa voidaan ennustaa vähentävän autoja Liidean tutkimuksen tulosta enemmän. Tarkkaa autojen
vähennysmäärää on kuitenkin mahdotonta ennustaa.

Mikäli yhden yhteiskäyttöauton ennustetaan korvaavan Skanssissa maltillisesti vain 5 henkilöau-
toa ja Skanssissa toteutettaisiin alkuvaiheessa 7 yhteiskäyttöauton järjestelmä, olisi Skanssissa
yhteensä ainoastaan 35 henkilöautoa (1,4 %) vähemmän kuin ilman yhteiskäyttöautoa. Jos taas
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yksi yhteiskäyttöauto korvaisi 10 henkilöautoa, vähenisi henkilöautojen määrä Skanssissa arviol-
ta 70 kpl eli 2,7 % Skanssin ennakoidusta autokannasta. Jos taas yhteiskäyttöautot vähentäisivät
jopa 20 henkilöautoa, pienenisi Skanssin autokanta 140 autolla eli 5,5 %. Vähenemät ovat suu-
remmat, jos Skanssin yhteiskäyttöautomallia laajennetaan jossain vaiheessa 11 auton kokonai-
suudeksi. Automäärien vähenemät on laskettu myös alla olevaan taulukkoon.

Taulukko 7: Kokonaisautomäärän laskennalliset vähenemät Skanssissa.

Korvaussuhde Yhteiskäyttö-
autojen määrä

Korvattavien
henkilöautojen

määrä

%-osuus
autokannasta

1:5 7 35 1,4
1:10 7 70 2,7
1:20 7 140 5,5

1:5 11 55 2,1
1:10 11 110 4,3
1:20 11 220 8,6

Yhteiskäyttöautoilla ajetaan yleisesti ottaen vähemmän ja lyhyempiä matkoja kuin omistusautoil-
la. Henkilöautokannan pienenemisen lisäksi yhteiskäyttöautojen onkin todettu pienentävän autoi-
lijoiden ajosuoritteita jopa vajaalla kolmanneksella, tosin aiemmin autottomien talouksien ajosuo-
ritteen on todettu jopa lisääntyvän yhteiskäyttöautojen myötä [1]. Skanssin tapauksessa ei voida
suoraan arvioida yhteiskäyttöautojen vaikutusta ajosuoritteeseen vertailudatan puuttuessa, mut-
ta yhdessä hyvien joukkoliikenne- ja pyöräily-yhteyksien kanssa on todennäköistä, että Skanssin
asukkaiden kokonaisajosuoritteet jäävät selvästi alle alueen ja kansallisen tason keskiarvon. Seu-
rauksena vähenevät autoilun päästöt ja ruuhkat helpottavat sekä liikenneturvallisuus paranee.

Yhteiskäyttöautojen arvioidaan myös lisäävän joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kulku-
tapaosuuksia. Näiden lisääntymistä on hyvin hankala arvioida lukujen valossa, eikä todennettuja
tilastoja ole juuri maailmalta saatavissa. Skanssin alueen uutuudesta johtuen ei voida varsinai-
sesti puhua joukkoliikenteen käytön lisääntymisestä alueella, mutta joka tapauksessa yhteiskäyt-
töautot tukevat hyvin Skanssin raitio- ja bussiliikennettä, ja ennen kaikkea päinvastoin – hyvä
joukkoliikenne tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa yhteiskäyttöautoille laaja käyttäjäryhmä.

5.3 Kustannusvaikutukset

Kuten edellä mainittiin, Skanssin kaava mahdollistaa tällä hetkellä 4 autopaikan vähennyksen per
yhteiskäyttöauto. Laaditun mallin 6 yhteiskäyttöautoa (kauppakeskuksen autolla ei voida vaikut-
taa pysäköintipaikkojen määrään) vähentäisivät siis yhteensä 24 autopaikkaa koko Skanssissa ja
myöhemmän vaiheen 9 yhteiskäyttöautoa 36 autopaikkaa. Turussa autopaikan ohjeellisena hin-
tana pidetään 20 000 € per paikka, joten 6 (7) auton järjestelmällä voitaisiin säästää yhteensä
480 000 € ja 9 (11) auton järjestelmällä 720 000 €. Tämä rakennuttajalle kohdistuva säästö on
rahallisesti jo melko merkittävä. Yhä suuremmat summat säästyvät, jos kaupunki mahdollistaisi
nykyistä suuremmat autopaikkavähennykset yhteiskäyttöautojen avulla.

Kustannuspuolella suurimmat menot liittyvät yhteiskäyttöautopalvelun alkuvaiheen mahdollisen
tappion kompensointiin sekä palvelun hintatason alentamiseen, mikäli näihin on tarvetta. Kom-
pensointiin voidaan käyttää pysäköintipaikkojen rakentamatta jättämisestä säästettyä rahaa,
mutta myös kaupungin rahoitukseen on varauduttava. Kompensoinnissa avainkysymykseksi nou-
seekin, tarvitaanko sitä ylipäätään vai saadaanko palvelu toimimaan kannattavasti alusta lähtien.
Toinen avainkysymys on se, miten monta vuokrausta per päivä tarvitaan, jotta palvelu on talou-
dellisesti kannattavaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty hyvin alustavia laskelmia siitä, minkä
verran palvelua mahdollisesti saatettaisiin joutua kompensoimaan. Oletukseksi on otettu, että 4
vuokrausta päivässä olisi kannattavaa liiketoimintaa, mutta silloinkin kompensoitaisiin palvelun
hintaa. Hintakompensaatio laskee sitä alemmas, mitä vähemmän vuokrauksia päivässä on, mutta
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samalla tappiokompensaatio nousee. Laskelmissa on käytetty palvelun hintana 24Rentin keski-
määräistä hintatasoa, sillä se edustaa kotimaisten toimijoiden keskitasoa tällä hetkellä. Hinta-
kompensaatio on laskettu kahden mallin mukaan: 25 % ja 50 % hinnanalennus.

Taulukko 8: Skanssin mallin arvioidut kompensaatiotarpeet eri vuokrausmäärillä yhtä autoa kohden.

4 vuokrausta/pv 3 vuokrausta/pv 2 vuokrausta/pv 1 vuokraus/pv
Vuokrausten määrä vuodessa
(1 auto) 1460 1095 730 365

Kokonaiskustannus 75 190 € 56 390 € 37 595 € 18 800 €
Tappiokompensointi 18 800 € 37 595 € 56 390 €
Hintakompensointi (50 %) 37 595 € 28 200 € 18 800 € 9 400 €
Kompensointitarve, 50 % 37 595 € 46 990 € 56 390 € 65 790 €
Hintakompensointi (25 %) 18 800 € 14 100 € 9 400 € 4 700 €
Kompensointitarve, 25 % 18 800 € 32 900 € 47 000 € 61 090 €

Yhteiskäyttöauton kompensaatiotarve riippuu halutusta hintatasosta sekä käyttömäärästä. Taulu-
kosta 8 voidaan päätellä että palvelu olisi kannattavaa neljällä vuokrauksella päivässä täysmää-
räisellä hinnoittelulla. Mikäli täysmääräisellä hinnoittelulla tulisi kaksi vuokrausta päivässä, tuot-
taisi koko Skanssin alueella seitsemän yhteiskäyttöautoa rahoitustarvetta noin 263 000 €/vuosi.
Mikäli autopaikkasäästö olisi Helsingin mitoituksen mukaisesti 3 % ja autopaikkasäästöt tehtäisiin
rakenteellisesta pysäköinnistä (30 000 €/autopaikka, jossa kompensointitarvetta asukkaan mak-
sujen jälkeen 10 000 €) niin koko Skanssissa rakennuttaja säästäisi vähemmän autopaikkamää-
rän vuoksi 1,05 miljoonaa euroa. Näin kuutta yhteiskäyttöautoa pystyttäisiin rahoittamaan noin
neljän vuoden ajan.

Mikäli aiemmin esitetty kaupungin ja operaattorin kustantama ilmainen yhteiskäyttöautojen ko-
keilu toteutetaan esim. 50 € arvoisena korttina jokaiselle uudelle asuinkunnalle (arviolta 3 000
Skanssissa), syntyy siitä arviolta 150 000 € kokonaiskustannukset. Summa on huomattava, mut-
ta täytyy huomioida, että se jakaantuu koko Skanssin rakentumisen ajaksi, joka on vähintään 10
vuotta. Vuotuinen kustannus ei siis ole kovin suuri, jos se vielä jaetaan kaupungin ja operaattorin
(mahdollisesti myös muiden osapuolten) kesken. Onnistuessaan toimenpide houkuttelee palvelul-
le nopeammin käyttäjiä ja vähentää siten palvelun kompensaatiotarvetta eli maksaa itseään
myös takaisin.

Muita yhteiskäyttöautojen kustannusvaikutuksia ovat joukkoliikenteen lisääntyvät tulot, toisaalta
autoistumisen vähentymisen myötä jonkin verran pienentyvät pysäköintitulot sekä päästöleikka-
usten kautta saavutettavat terveydenhoidon säästöt. Joukkoliikenteen lisätulot ja pysäköintitulo-
jen pienentymiset lienevät jokseenkin samansuuruiset, tosin tarkkoja laskelmia on hyvin vaikea
tehdä etukäteen. Jonkinlaisia päätelmiä voi tehdä autokannan pienenemisen luvuista, joka
Skanssissa lienee muutaman prosentin luokkaa. Päästöjen kustannusvaikutuksia on arvioitu seu-
raavassa luvussa.

5.4 Päästövaikutukset

Yhteiskäyttöautot vähentävät liikenteen päästöjä, koska keskimääräinen ajosuorite pienenee.
Yhteiskäyttöautojen on myös todettu olevan n. 20 % päästötasoiltaan alhaisempia kuin ajoneu-
vot keskimäärin. On laskettu, että yksi yhteiskäyttöautoilija vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 200–
290 kg per vuosi. [1]. Skanssin 120–160 käyttäjällä vuosittainen hiilidioksidin vähennys olisi
täten 24–46 tonnia. Kustannuksena tämä tarkoittaisi n. 890–1 700 € vuodessa (hiilidioksidin
yksikkökustannus* per tonni on Liikenneviraston mukaan 37 € [45]). Jos käyttäjiä saataisiin ta-
voitteeksi esitetty 400, olisi kustannussäästö vuositasolla 2 960–4 300 €. Hiilidioksidin kohdalla
puhutaan siis erittäin pienestä taloudellisesta hyödystä yhteiskunnalle rahassa mitattuna, mutta
päästöleikkauksia ei tulisi arvottaa pelkästään rahana vaan myös eettisistä lähtökohdista.
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Muiden päästöjen (pienhiukkaset, hiilimonoksidi, typen oksidit jne.) kustannusvaikutusten voi-
daan arvioida olevan vuositasolla rahallisesti vastaavalla tavalla alhaiset. Lähtömateriaalin puut-
teen vuoksi niitä ei ole tässä työssä laskennallisesti kuitenkaan arvioitu. Mitä suurempi käyttäjä-
määrä yhteiskäyttöautopalvelulla on, sitä suuremmat ovat myös päästöleikkaukset. Yhteiskäyttö-
autoja voidaan kuitenkin pitää tärkeänä osana tulevaisuuden liikennejärjestelmää myös päästö-
jen leikkauksen näkökulmasta.

*Liikennepäästöjen yksikkökustannukset

Liikenneviraston julkaisussa Liikenteen päästökustannukset (2012) esitetään eri päästölajeille ns. haitta-
kustannus, joka kuvastaa sitä, minkä verran liikenteestä syntyvien päästöjen arvellaan maksavan yhteis-
kunnalle terveydenhoidon, ilmastonmuutoksen ja kasvillisuuden (mm. satojen heikkeneminen) kautta.
Yksikkökustannusarvoja käytetään yleisesti liikenneväyläinvestointien hankearvioinneissa, ja niitä voi-
daan käyttää myös muussa liikenteen ympäristövaikutusten taloudellisessa arvioinnissa. [45]
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1 Yhteenveto

Yhteiskäyttöautoilun edistäminen on Suomessa tähän saakka tapahtunut pääasiassa yksityisen
sektorin liiketoiminnan kautta, mutta viime aikoina useat kaupungit ovat huomanneet, että sitä
voidaan pyrkiä edistämään myös kaupunkivetoisesti pysäköinninohjauksen ja kaavoituksen kaut-
ta. Skanssin tulevan asuinalueen ensimmäisten kortteleiden kaavoituksessa on tehty päänavaus
yhteiskäyttöautojen edistämisen suuntaan mahdollistamalla neljän autopaikan vähentäminen
yhtä yhteiskäyttöautoa kohti, mikäli rakennuttaja sitoutuu yhteiskäyttöautopalvelun tuomiseen
alueelle.

Yhteiskäyttöautojen hyödyt ovat monitahoiset: ne vähentävät liikennettä niin määrällisesti kuin
suoritteellisesti, millä on vaikutuksia mm. ruuhkiin, liikenneturvallisuuteen, liikenteen kustannuk-
siin ja liikennepäästöihin, ne lisäävät kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä sekä vapaut-
tavat pysäköintitilaa muuhun käyttöön. Mitä laajemmasta järjestelmästä puhutaan, sitä suurem-
mat hyödyt on lähtökohtaisesti saavutettavissa.

Yhteiskäyttöautot voidaan ottaa käyttöön käytännössä millaisella alueella tahansa, mutta ope-
roinnin kannattavuuden näkökulmasta alueilla saattaa olla hyvinkin suuria eroja. Yhteiskäyttöau-
tojen kannattavuuteen vaikuttavat mm. väestöntiheys, väestörakenne, joukkoliikennepalveluiden
saatavuus sekä autojen omistussuhde. Erilaisilla alueilla (rakennettu ympäristö, uusi alue, täy-
dennysrakennuskohde) palvelun käynnistämistä onkin arvioitava monesta eri näkökulmasta ja
liiketoimintamalli on laadittava nämä tekijät huomioiden.

Skanssin alueelle laadittiin tässä työssä palvelumalli, joka perustuu hyvään palvelutasoon joukko-
liikenteen ja pyöräilyn tukiessa palvelua. Mallissa Skanssin yhteiskäyttöautopalvelu käynnistetään
kauppakeskuksessa yhdellä autolla sekä ensimmäisenä rakentuvassa korttelissa kahdella autolla.
Palvelu laajenee alueen rakentuessa neljän palvelupisteen ja 7 yhteiskäyttöauton kokonaisuudek-
si, jota voidaan kysynnän riittäessä kasvattaa entisestään. Operointia tuetaan tarvittaessa pysä-
köintipaikkojen rakentamatta jättämisestä syntyvien säästöjen kautta. Mallin avaintoimijoina
ovat siten kaupunki, yhteiskäyttöoperaattori ja alueen rakennuttajat. Muita tärkeitä sidosryhmiä
ovat joukkoliikenneoperaattori, jo mainittu Skanssin kauppakeskus, alueen yritykset palvelun
mahdollisina käyttäjinä sekä alueellinen palveluyhtiö, kaupunginosayhdistys tai vastaava käyttä-
jien edunvalvojan ja tiedottajan roolissa.

Skanssin malli on toteuttamiskelpoinen myös muilla uusilla asuinalueilla sekä jossain määrin
myös täydennysrakennuskohteissa, riippuen mm. kohteen koosta sekä tarjolla olevista pysäköin-
tipaikoista. Valmiiksi rakennetuilla alueilla liiketoimintamalli tulee rakentaa muilla tavoin, ja läh-
tökohtaisesti alueilla on oltava riittävä potentiaalinen käyttäjäkanta. Turussa houkuttelevimpia
kohteita yhteiskäyttöautopalveluille ovat karkeasti väkimäärän perusteella arvioituna keskusta-
alueen eri korttelit sekä muut väkimäärältään huomattavat alueet, kuten Runosmäki, Varissuo, ja
Ylioppilaskylä. Etenkin Port Arthurin ja Ylioppilaskylän alueet voisivat olla nopealla aikataululla
hyödynnettäviä kohteita, sillä molemmissa on tarpeeksi väestöpohjaa sekä yhteiskäyttöautoille
otollisia kohderyhmiä, kuten nuoria perheitä ja opiskelijoita. Port Arthurissa on lisäksi jo nykyisel-
lään pulaa pysäköintipaikoista, ja Ylioppilaskylässä on useita tulevia kaavoitus- ja rakennushank-
keita, joissa palvelun käynnistämistä voitaisiin pilotoida ja tukea. Uusista hankealueista ainakin
Linnakaupungin ja Kakolan alueet on tunnistettu potentiaalisiksi yhteiskäyttöautojen kannalta.
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6.2 Toimenpidesuositukset

Tämän työn tekemisen aikana selvisi, että Skanssin alueellisten tavoitteiden saavuttamiseksi
Turun kaupungin tulisi tavoitella aiempaa rohkeampaa linjaa myös yhteiskäyttöautojen suhteen.
Nykyisissä kaavoissa oleva 4 autopaikan vähennys yhdellä yhteiskäyttöautolla koettiin työn yh-
teydessä järjestetyssä työpajassa (ks. liite 2) alimitoitetuksi, sillä rohkeammat tavoitteet toisivat
varmemmin hyötyjä kaikille osapuolille, ja ne koettiin kuitenkin realistisiksi saavuttaa. Kaupunki
voisi jopa jättää autopaikkojen vähennyspotentiaalin arvioimisen rakennuttajan vastuulle ja toi-
mia itse ainoastaan suunnitelmien hyväksyjänä. Työpajassa todettiin myös, että autopaikkojen
rakentamatta jättämisen säästöt riippuvat useasta tekijästä eikä yksiselitteistä lukua ole helppo
antaa. Rakennuttajien tulisikin itse laskea realistiset tasot tätä kautta saavutettavista säästöistä
ja tätä rakennuttajien toimesta lähdetään toteuttamaan. Tällä on oleellinen vaikutus Skanssin
yhteiskäyttöautopalvelumallin käytännön toteutukseen.

Yhtenä tärkeänä tekijänä yhteiskäyttöautopalveluiden tulevaisuuden kannalta pidettiin työpajassa
sitä, että Turun kaupunki suhtautuisi entistä tiukemmin yksityisautoiluun liittyvään pysäköintiin.
Käytännössä kaupungin tulisi poistaa ilmainen pysäköinti alueilta, joilla yhteiskäyttöautopalvelut
ovat saatavilla. Tämän koettiin parantavan yhteiskäyttöautopalveluiden houkuttelevuutta suh-
teessa oman auton omistukseen merkittävästi. Kaupungin tulisikin pysäköintipolitiikassaan huo-
mioida myös yhteiskäyttöautojen tarpeet ja niiden suhde muuhun autoiluun. Oleellinen osa pysä-
köintipolitiikkaa on myös yhteiskäyttöautoille osoitetut paikat rakennetussa ympäristössä, jossa
erillistä pysäköintitilaa ei ole tarjolla (esim. Port Arthur).

Toisena yhteiskäyttöautopalvelun operoinnin kannattavuuden kannalta oleellisena tekijänä pidet-
tiin kaupungin sitoutumista yhteiskäyttöautojen käyttämiseen omissa kuljetuksissaan. Göteborgin
esimerkkiä mallintaen sekä operaattori että kaupunki voisivat merkittävästi hyötyä järjestelystä.
Kokemusta on tarjolla myös jo kotimaasta esim. Helsingistä ja Espoosta. Turun kaupungilla on jo
käynnissä työ ajoneuvokannan uudistamiseen liittyen, ja yhteiskäyttöautot tulisi ottaa myös sen
yhteydessä tarkemmin huomioon.

Tässä työssä yhteiskäyttöautojen potentiaalia Turussa ja sen eri osissa tarkasteltiin hyvin pinta-
puolisesti lähinnä väestömäärän perusteella. Jotta operaattorit voisivat tehdä päätöksen yhteis-
käyttöautopalvelun tuomisesta Turkuun, tarvitsisi potentiaaliset käyttökohteet kartoittaa tar-
kemmin ottamalla huomioon mm. auton omistus ja väestörakenne kullakin alueella. Ensisijaisesti
operaattorin tulisi kenties tehdä tämä itsenäisesti, mutta toisaalta kaupunki voisi vauhdittaa pal-
velun kehittymistä tarjoamalla nämä tiedot operaattoreille.

Yksi keskeisimmistä työpajan havainnoista oli se, että vaikka Skanssiin laadittu yhteiskäyttöau-
tomalli on lupaava, yhteiskäyttöoperaattorit lähtisivät mieluummin liikkeelle Skanssin ohella
muutamassa muussakin kohteessa samanaikaisesti. Etenkin Turussa vielä toimimattomilta ope-
raattoreilta vaadittaisiin alkuvaiheessa kohtalaista panostusta palvelun laajentamiseksi, ja Skans-
sin alkuvaiheen kolmen auton malli ei välttämättä ole riittävän houkutteleva yksissään, vaikka
operointimalli sinällään osoittautuisikin kannattavaksi. Tämä ei missään nimessä ole huono asia,
vaan kaupungin näkökulmasta positiivinen asia – operaattorit ovat innokkaita tuomaan Turkuun
Skanssia laajemman palvelun kertaheitolla.
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ETENEMISSUOSITUKSET

· Kaupungin nimeämä vastuutaho yhteiskäyttöautoilun edistämiseen ja
sen seurantaan kaupungissa

· Linjaus operaattorin valinnasta

o Tämän tueksi operaattoreiden syvähaastattelut ja niiden analysoinnit
valinnan tueksi

o Tarvittaessa kilpailutus/neuvottelumenettely

· Kaavamerkintöjen yksityiskohtaisempi tarkastelu ja linjaus yhteis-
käyttöautonäkökulmasta

· Turun kaupungin pysäköintipolitiikan tarkastelu ja päivittäminen yh-
teiskäyttöautoja suosivammaksi

· Turun kaupungin sitoutuminen yhteiskäyttöautojen käytön lisäämi-
seen omissa toiminnoissaan

· Rakennuttajien teknistaloudellinen selvitys autopaikkojen vähentämi-
sestä

· Yksityiskohtaisempi tarkastelu yhteiskäyttöautoilulle sopivimmista
alueista

· Yhteiskäyttöautopalveluiden käynnistäminen soveltuviksi tunnistetuis-
sa kohteissa (TYS, Portsa, Skanssi jne.)

· Selvityksessä tunnistettujen sidosryhmien sitouttaminen ja yhteisen
tahtotilan määrittely
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LIITE 1: VAIHTOEHTOINEN PALVELUMALLI - TALOYH-
TIÖT AUTOJEN OMISTAJINA

Työn alkuvaiheessa selvitettiin myös toisenlaista vaihtoehtoa Skanssin yhteiskäyttöautojen palve-
lumalliksi. Kyseisessä mallissa lähdettiin liikkeelle siitä ajatuksesta, että taloyhtiöt ottaisivat itse
yhteiskäyttöautot hoidettavikseen, jolloin erillistä yhteiskäyttöautopalveluntarjoajaa ei tarvittaisi.
Tällöin auton käyttö olisi käyttäjille edullisempaa. Autojen käytön pelisäännöistä voitaisiin myös
sopia taloyhtiön sisällä, eikä esim. minimivarausaikoja tarvittaisi. Autoista voitaisiin veloittaa
yhtiövastikkeen kautta kaikilta asukkailta eikä erikseen joka matkasta, jolloin kynnys niiden käyt-
tämiseen saattaisi olla matalampi ja laajempi asukaskunta saattaisi käyttää autoja.

Mallissa rakentaja voitaisiin sitouttaa hankkimaan autot taloyhtiöille, ja taloyhtiöt nimeäisivät
autojen hoitajiksi halukkaan henkilön tai henkilöt, joille työtä kompensoitaisiin esim. yhtiövastik-
keen kautta. Sisäisesti hoidettuna autojen ylläpito, huollot, katsastaminen jne. on vaativaa työtä,
johon asukkailla ei välttämättä riittäisi aika. Myös asukkaiden välisten riitatilanteiden riski olisi
ilmeinen, minkä vuoksi vapaaehtoisten tehtävän hoitajien löytäminen saattaisi olla haastavaa.
Jos ylläpito annettaisiin esim. ulkopuoliselle isännöitsijälle, olisivat järjestelmän kulut suuremmat.

Haasteeksi nousisi myös se, millä tavalla autot varattaisiin ja miten ne saisi käyttöön, eli millai-
nen avainjärjestelmä autoihin olisi. Sähköisten järjestelmien hankkiminen toisi malliin lisäkustan-
nuksia, mutta toisaalta ne olisivat ehdoton edellytys palvelun toimivuuden kannalta. Lisäksi pal-
velusta maksaminen vastikkeessa, vaikka ei käyttäisi autoja, saattaisi karkottaa mahdollisia
asukkaita. Oma haasteensa tulisi myös siinä vaiheessa, kun autot olisi uusittava eli autoihin olisi
sijoitettava huomattava määrä lisärahaa.

Kenties suurin haaste taloyhtiömallissa on kuitenkin se, että järjestelmä olisi ns. suljettu eli talo-
yhtiön ulkopuoliset eivät voisi käyttää autoja. Tällöin Skanssin alue koostuisi lopulta muutamasta
suljetusta järjestelmästä, jotka eivät voisi käyttää autoja edes keskenään. Koska nykyisillä yh-
teiskäyttöautopalveluoperaattoreilla on olemassa olevat avoimet toimintamallit ja järjestelmät
sekä halukkuus laajentaa palvelujaan, on ulkopuolisen operaattorin hyödyntäminen kokonaisuu-
dessaan vaivattomampaa kuin autojen hallinnointi taloyhtiön sisällä. Taloyhtiömallin pystyttämi-
selle ei sinällään ole estettä, mutta tällaiset mallit soveltuvat parhaiten pienten taloyhtiöiden tai
naapurustojen omiksi vapaaehtoisiksi järjestelyiksi.
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LIITE 2: TYÖPAJAN KESKEISET TULOKSET

Aika: 16.9.2015
Paikka: Toimintatalo Vimma, Turku

Osallistujat: Oscu Uurasmaa, Turun kaupunki
Jari Paasikivi, Turun kaupunki
Stella Aaltonen, Itämeren kaupunkien liitto
Paula Väisänen, Valonia
Miika Meretoja, Portsa ry
Johanna Taskinen, Tuup Oy
Juha Suojanen, EkoRent Oy
Jaakko Haikonen, Hertz
Mikko Lipponen, YH Kodit Oy
Ismo Aaltonen, Turun Ylioppilaskyläsäätiö
Sini Kahilaniemi, Ramboll Finland Oy
Pekka Stenman, Ramboll Finland Oy

Agenda: 13:00 Tervetuloa
13:05 Skanssin suunnittelun kuulumiset (Uurasmaa)
13:20 Yhteiskäyttöautoselvitys (Kahilaniemi & Stenman)
13:50 Yritysten pikaesittelyt
14:15 Tauko
14:30 Ryhmätyöskentely, toimintamallin työstäminen
15:30 Ryhmätyön purku ja keskustelu
16:00 Lopetus

Keskusteluissa ja esityksissä esille nousseita asioita:

· Portsa ja Ylioppilaskylä ovat nopeasti toteutettavissa olevia alueita, ja molemmilla alueilla
on myös aitoa innostusta edistää yhteiskäyttöautoilua sekä myös yhteiskäyttöpolkupyöriä.

· Kaupungin tulisi käyttää myös pysäköinninohjauksen keinoja yhteiskäyttöautoilun tukemi-
sessa. Esim. ilmainen pysäköinti parantaa oman auton omistamisen mielekkyyttä suhtees-
sa yhteiskäyttöautoihin ja vähentää siten palvelun kysyntää.

· Kaupungin tulisi tehdä laajempi linjaus yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikoista rakenne-
tussa ympäristössä (kadunvarsipaikat esim. Portsassa).

· MaaS palvelut ovat käynnistymässä Turussa ja tämä yhteys tulee ottaa selvemmin mukaan
myös yhteiskäyttöpalveluita suunniteltaessa.

· Yhteiskäyttöauto-operaattorin kilpailutuksen edut ja haitat

Taulukko 9: Työpajavaiheen keskeisimmät tulokset.

Ryhmä 1: Toimintamalli Ryhmä 2: Lukujen maailma Ryhmä 3: Laskentataulukko
- Jos halutaan sähkökäyttöisiä

yhteiskäyttöautoja, on rakennet-
tava niitä varten latausinfraa.

- Operaattorin näkökulmasta palve-
lun kannattavuuteen vaikuttaa al-
kuvaiheen pieni kalustomäärä –
uuden toimijan voi olla vaikea
lähteä pelkästään Skanssiin.
o Kannattavuutta parantaisi jos

kaupunki saataisiin sitoutu-

- Rakennetun parkkipaikan hinta
on suhteellinen ja riippuu paljon
paikan tyypistä sekä paikallisista
olosuhteista. Työssä käytetty 20
000 € on kuitenkin hyvä arvio ra-
kenteellisen (maanalainen tms.)
parkkipaikan hinnasta.

- 500 m kävelyetäisyys auton nou-
topisteelle ei ole mitenkään ki-
veen hakattu raja, vaan esim.

- Onko kaupungin kaavoituksen
oltava niin tiukkaa, vai voisiko
rakennuttaja itse määritellä sopi-
van autopaikkavähennyksen kus-
sakin kohteessa?

- Rakennuttajan on vaikea arvioida
kokonaisuuden säästö jos malli
mahdollistaa vain muutaman
paikan vähentämisen. Suurem-
mat autopaikkavähennykset toi-
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maan yhteiskäyttöautopalve-
luiden käyttäjiksi.

- Palvelusta tiedottaminen ja neu-
vonta koettiin tärkeäksi, jotta
palvelusta saadaan toimiva ja
kannattava.

- Yhteiskäyttöpalvelut voivat olla
osa laajempaa liikennepalveluko-
konaisuutta. Tällöin eri palvelut
tukevat toinen toisiaan.

- Skanssissa (ja Turussa) olisi teh-
tävä laajempi markkinatutkimus
sekä laadittava viestintäsuunni-
telma, jotta palvelu saataisiin lan-
seerattua näkyvästi ja olisi var-
muudella kannattava.

- Operaattori tarvitsee kahdesta
kolmeen kuukautta aikaa päätök-
sentekoon ennen kuin se voi läh-
teä uudelle alueelle.

- MaaS ja sen tuomat mahdollisuu-
det tulee ottaa alusta lähtien pa-
remmin huomioon palvelukoko-
naisuutta luotaessa.

- Operaattorin kilpailuttamista ei
kaikin puolin nähty tarpeelliseksi,
mutta toisaalta Skanssin aluetta
ei haluta myöskään pilkkoa mo-
nelle operaattorille. Kaupungin on
mietittävä tähän sopiva lähesty-
mistapa.
o Yhtenä vaihtoehtona operaat-

tori ja rakennuttaja voivat
tehdä myös keskenään sopi-
muksen. Tällöin kaupungin
rooli vähentyisi ja olisi lähinnä
ohjaava (esim. kaavoituksen
kautta)

hyvällä tiedottamisella etäisyys
voi olla pidempikin. Kuitenkin on
käytännössä todettu, että suurin
osa käyttäjistä asuu juuri tuon
alueen sisällä.

- Palvelun kannattavuutta arvioi-
daan usein käyttökertojen mää-
rän sijasta käyttöasteella eli ajal-
la,  jonka  auto  on  käytössä.  Ylei-
sesti ottaen n. 30 % käyttöaste
on riittävä kannattavuuden kan-
nalta.

sivat selkeämmät hyödyt.
- Kaupunki voi ottaa yhteiskäyttö-

autojen pysäköintipaikoista myös
vuokratuloa (esim. München
3€/pv)

- Pysäköintipaikkojen ylläpidosta
syntyy myös kustannuksia. Tätä
ei ole otettu selvityksessä huo-
mioon.

- Rakennuttaja suhtautuu malliin
suopeasti, kunhan se hyötyy siitä
myös taloudellisesti.


