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YHTEISKÄYTTÖAUTOJEN 
TULEE OLLA KANNATTAVAA 

LIIKETOIMINTAA  
PALVELUNTARJOAJALLE

Vuoropuhelu kaupungin ja  
operaattorien välillä palvelua 

suunniteltaessa varmistaa  
palvelujen toiminnan ja  

elinkelposuuden.

KAUPUNKILAISET  
TARVITSEVAT LISÄÄ TIETOA 
JA KANNUSTUSTA YHTEIS-

KÄYTTÖAUTOJEN KÄYTTÖÖN

Yhteiskäyttöauto mahdollistaa 
omasta autosta tai auton  
hankinnasta luopumisen,  

erityisesti perheiden kakkos- 
autojen osalta.

Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä täydentävät yhteiskäyttöautopalvelut ovat yksi keino 
korvata yksityisautoilua ja edistää puhdasta, fossiilisista polttoaineista vapaata kaupunkiliiken-
nettä. Kestävästi toteutettujen palveluiden avulla voidaan vähentää ruuhkia, liikenteen päästö-
jä ja pysäköintitilan tarvetta, jolloin kaupunkitila saadaan miellyttävämpään ja tehokkaampaan 
käyttöön.

YHTEISKÄYTTÖAUTOT  
TULEE SISÄLLYTTÄÄ  

LIIKENNE- JA YHDYSKUNTA- 
SUUNNITTELUN PROSESSEIHIN

Yhteiskäyttöautot täydentävät, 
mutta eivät korvaa kestävien 

kulkutapojen tarjontaa. Niiden 
rooli tulee suunnitella kaupun-

gin ja palveluntarjoajien  
yhteistyönä.

PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN 
SIJAINTI JA MÄÄRÄ OVAT 
OLENNAISIA KÄYTTÖÖN  
VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

Yhteiskäyttöautojen määrä, 
sijainti ja sujuva vuokraus- 
tapahtuma mahdollistavat  

vaivattoman käytön.

YHTEISKÄYTTÖAUTO- 
PALVELUJA ON EDISTETTÄVÄ 

USEIDEN KAUPUNGIN  
TOIMIJOIDEN YHTEISPELINÄ

Esimerkiksi kunnat, koulut,  
seurakunnat ja yritykset 

voivat jakaa autojaan 
yhteiskäyttöön. 



YHTEISKÄYTTÖAUTOT OSANA KESTÄVÄÄ KAUPUNKILIIKENNETTÄ

KAUPUNKILAISET TARVITSEVAT LISÄÄ TIETOA JA KANNUSTUSTA  
YHTEISKÄYTTÖAUTOJEN KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN

Useiden suomalaisten kaupunkiseutujen sekä 
kansallisen ja EU-tason strategioissa tavoitteeksi 
on asetettu puhdas ja fossiilisista polttoaineista 
vapaa kaupunkiliikenne vuoteen 2050 mennessä. 
Tähän pääsemiseksi kaikki mahdolliset keinot on 
otettava käyttöön. Kestävällä tavalla toteutetut 
yhteiskäyttöautot tarjoavat tähän yhden keinon. 

Autojen yhteiskäyttö on hajautettua ja arkisiin 
tarpeisiin soveltuvaa joustavaa auton vuokraus-
ta. Yhteiskäyttöauton saa käyttöönsä lyhyeksi-
kin ajaksi ja yleensä läheltä kotia tai työpaikkaa 

Yhteiskäyttöautot ovat toistaiseksi marginaali-
nen, mutta kasvava kulkutapa Suomen kaupunki-
seuduilla. Kokemukset yhteiskäytöstä ovat yleen-
sä positiivisia, mutta niitä on niukasti. Suuri osa 
kaupunkilaisista ei tiedä mitä yhteiskäyttöautolla  
tarkoitetaan.

Yhteiskäyttöauto mahdollistaa perheen ykkös- 
tai kakkosautosta tai auton hankinnasta luopu-
misen, joka pienentää kotitalouksien autoiluun 
käyttämää rahamäärää. Yhteiskäyttöautokalusto 
on useimmiten uutta, mikä edistää myös uusien 
teknologioiden, mm. hybridi-, kaasu- ja sähköau-

ennalta sovitulta parkkipaikalta tai -alueelta. Yh-
teiskäyttöautopalveluiden tarjoajia on Suomessa 
jo useita. Palvelun hinta määräytyy joko käytetyn 
ajan tai ajetun matkan perustella.

Kaupungit hakevat yhteiskäyttöautopalveluilta 
monipuolisuutta liikkumisen palveluvalikoimaan-
sa, palveluntarjoajat liikevoittoa. Yhteiskäyttöau-
tot edistävät kestävän kehityksen tavoitteita, mikäli 
ne palvelevat osana kestävää päivittäistä liikkumis-
ta, eli autolla kuljettavat ajokilometrit eivät koko-
naisuudessaan lisäänny.

tojen käyttöönottoa ja tekee niitä tunnetuksi ku-
luttajille. 

Yhteiskäyttöautopalveluiden tarjoajia on Suo-
messa suurimmilla kaupunkiseuduilla jo usei-
ta. Palvelun hinta määräytyy joko käytetyn ajan 
tai ajetun matkan perustella. Vuokraus tapahtuu 
netti- tai mobiilisovelluksen avulla joko yksin tai 
osana liikkumispalvelupakettia.

Kaupungit voivat jakaa tietoa ja kannustaa kau-
punkilaisia kestävään yhteiskäyttöön esim. vies-
timällä yhteiskäyttöautoista julkisen liikenteen 
täydentäjänä.

YHTEISKÄYTTÖAUTOT TULEE SISÄLLYTTÄÄ LIIKENNE- JA 
YHDYSKUNTASUUNNITTELUN PROSESSEIHIN

PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN SIJAINTI JA MÄÄRÄ OVAT 
OLENNAISIA KÄYTTÖÖN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

YHTEISKÄYTTÖAUTOJEN TULEE OLLA KANNATTAVAA 
LIIKETOIMINTAA PALVELUNTARJOAJALLE

Autojen yhteiskäyttö on uusi kulkutapa, jonka 
huomiointi kaupunkiseutujen liikenne- ja yhdys-
kuntasuunnittelussa on nykyisin vähäistä. Kau-
punkien tulisikin ottaa yhteiskäyttöautopalvelui-

Yhteiskäyttöauton rooli on eri yhdyskuntaraken-
teen vyöhykkeillä erilainen. Pysäköintipaikkojen 
määrä ja sijainti sekä yhteiskäyttöautojen mark-
kinointi tulisikin suunnitella vyöhykkeen mukaan. 
Kaupungit voivat esimerkiksi tarjota yhteiskäyttöau-
toille normaalia laajempia pysäköintitunnuksia.

Nykyisin yhteiskäyttöautojen tarjonta ja käyttö 
ovat suurimpia kaupunkikeskustojen jalankulku-
vyöhykkeillä ja tiheän joukkoliikenteen vyöhyk-
keillä, joiden asukkaiden työmatkoista yli 80 % on 
mahdollista tehdä kestävillä kulkutavoilla, kävel-

Palveluntarjoajille on olennaista optimoida yh-
teiskäyttöautojen määrä, sijainti ja vuokrausta-
pahtuma siten, että käyttö on helppoa ja ne hou-
kuttelevat mahdollisimman paljon asiakkaita ja 
tuottavat liikevoittoa. 

Kaupungin tulee pysäköintipaikkojen tarjoaja-
na ja yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa 
huolehtia siitä, että kysyntä ja tarjonta kohtaa-

den tarjoajat mukaan suunnitteluprosesseihin, 
käymään keskustelua ja sopimaan kestävällä 
pohjalla olevasta yhteiskäyttöautojen tarjonnas-
ta ja kysynnästä yhdyskuntarakenteen eri vyö-
hykkeillä. 

len, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Yhteiskäyt-
töautojen sijoittaminen tulisikin suunnitella kau-
punkien ja palveluntarjoajien yhteistyössä siten, 
että niiden käytöllä tavoitellaan yksityisautoilun, 
ei kestävien kulkutapojen matkojen vähenemistä. 

Harvemman joukkoliikenteen vyöhykkeellä ja au-
tovyöhykkeellä, kauempana kaupunkien ydin-
keskustoista, yhteiskäyttöautojen tarjontaa tulisi 
kasvattaa. Näillä vyöhykkeillä YK-autot toimivat 
joukkoliikenteen täydentäjänä ja perheen toisen 
auton korvaajana.  

vat. Samalla tulee huolehtia siitä, etteivät yh-
teiskäyttöautopalvelut kannusta liikkujia siirty-
mään kestävistä kulkutavoista auton käyttäjiksi 
vaan toimivat niiden täydentäjänä, esimerkiksi 
pidemmillä matkoilla. Kaupungit voivat edistää 
yhteiskäyttöautojen kestävää tarjontaa esimerkiksi 
asemanseutujen ja muiden joukkoliikenteen solmu-
kohtien pysäköinnin järjestämisessä.

Kiinteistöjen liittyminen yhteiskäyttöautojärjestel-
mään mahdollistaa jo joissain kaupungeissa alen-
netun pysäköintinormin ja rakennettavien autopaik-
kojen vähentämisen, jolloin kaupunkitila saadaan 
miellyttävämpään käyttöön. Tätä käytäntöä tulisi 
laajentaa mahdollisimman moniin kaupunkeihin 
ja kuntiin. Nämä taloyhtiöiden parkkitiloissa ole-
vat yhteiskäyttöautot voivat olla ensisijaisesti ta-
loyhtiön asukkaille, mutta niiden olisi järkevä olla 
myös kaikkien kaupunkilaisten käytössä.

Yhteiskäyttöautopalvelut sivuavat useita kau-
pungin hallinnon sektoreita, mm. liikennesuun-
nittelua, kaupunkisuunnittelua, pysäköinnin 
järjestämistä ja valvontaa sekä katujen kunnos-
sapitoa. Kestävien yhteiskäyttöautopalveluiden 
toteuttaminen vaatii kaikki osa-alueet kattavaa 
koordinaatiota ja seurantaa sekä tästä huolehti-
van vastuuhenkilön. 
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YHTEISKÄYTTÖAUTOPALVELUJA ON JÄRKEVÄÄ EDISTÄÄ 
USEIDEN KAUPUNGIN TOIMIJOIDEN YHTEISPELINÄ

Kaupunkiseuduilla ja erityisesti pienemmissä 
kunnissa yhteiskäyttöautopalveluiden järjestä-
misessä kannattaa miettiä mahdollista yhteistyö-
tä ja yhteiskäyttöpooleja kunnan muiden toimijoi-
den kanssa. 

Yhteiskäyttöautoja tarjoavien kaupallisten toimi-
joiden ohella palvelu voidaan järjestää mm. jaka-
malla kuntaorganisaatioiden autokalustoa myös 
kuntalaisten kesken tai useiden toimijoiden, kuten 
esimerkiksi oppilaitosten, seurakunnan, yritys-
ten tai lähikuntien autokalustoa yhteisessä poo-
lissa. Tällöin autot voivat olla sijoitettua useam- 

paan paikkaan, esim. eri puolelle kaupunkia, 
mutta samassa järjestelmässä ja näkyvät siten 
käyttäjälle yhtenä palveluna. Laajempi pooli voi 
toimia myös joukkoliikenteen täydentäjänä.

Myös yksityishenkilöt voivat tarjota omia auto-
jaan yhteiskäyttöön. Tällaiseen vertaisvuokrauk-
seen on olemassa toimivia digitaalisia alustoja ja 
palvelumalleja vakuutuksineen ja hyväksi havait-
tuine käytäntöineen. Kaupungit voivat edistää 
vertaisvuokrausta esimerkiksi suosimalla yhteis-
käyttöautoja liityntäpysäköintialueilla.
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