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3. Pilotin tausta – Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin toimistokäytössä olevan Frenckellin kiinteistön liikkumissuunnitelma valmistui vuonna 2016.

Siinä työmatkaliikkumisen kehittämisestä vastasi silloinen kaupunkiympäristön kehittämisen tilaajayksikkö.

Liikkumissuunnitelman laatiminen alkoi lähtötilanteen arvioinnilla ja työmatkakyselyllä. Silloin todettiin, että

työmatkojen päästövähennyspotentiaali on yli 30 prosenttia.

Liikkumissuunnitelma sisältää monta eri toimenpidettä, joilla päästövähennys ja järkevä liikkuminen sekä työmatkoilla

että työpäivien aikana eri työkohteitten välillä olisi mahdollista saavuttaa. Toimenpiteitten joukossa oli autojen ja

sähköpyörien yhteiskäytön edistäminen. Tavoitteena on toimintamalli, jossa yhteiskäyttöautot ja -pyörät olisivat

työpäivien ajan kaupungin työntekijöiden käytettävissä ja iltaisin ja viikonloppuisin kaupunkilaisten käytössä. Näin

voitaisiin tehostaa autojen käyttöastetta ja vähentää kaupungin käytössä olevien autojen määrää ja myös oman auton

käyttöä työasiointiin.

Kokeilu aloitettaisiin kaupunkiympäristön palvelualueelta, mutta autoja tarjottaisiin myös muiden palvelualueiden

työntekijöille. Kaupungin henkilöstöryhmä pitää pilottia tärkeänä osana liikkumisen palvelujen kehittämistä ja

osallistuu sen suunnitteluun. Liikkumisen suunnittelun näkökulmasta yhteiskäyttöautojen ja -pyörien saaminen

kaupunkiin on tärkeä osa liikkumisen palveluketjua.



4. Pilotin tausta – JAKAJAT -hanke

Hankkeella haetaan ratkaisuja tulevaisuuden asumisen ja liikkumisen muuttuviin tarpeisiin. Nopeinta
jakamistalouden kehitys on ollut autojen sekä polkupyörien yhteiskäytössä. Hankkeella haetaan ratkaisuja
tulevaisuuden asumisen ja liikkumisen muuttuviin tarpeisiin. Kaupunkiasumisen ja liikkumisen mallit ovat kaikkialla
länsimaissa murroksen tilassa. Niin asumisen puitteisiin, palveluihin kuin hallintamuotoihin kaivataan uusia
vaihtoehtoja.

Tässä hankkeessa innovoidaan uusia, jakamiseen perustuvia asumisen ja liikkumisen malleja konkreettisten
pilottien kautta. Näin halutaan testata, millaisten käytännön jakamistalouden sovellusten ja
liiketoimintakonseptien avulla uudet käytännöt voivat levitä.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja myös palveluille, jotka samanaikaisesti vastaisivat julkisen toimijan ja yksittäisten
asukkaiden tarpeisiin, siirtäisi katseen omistamista ja hallinnoinnista ja niihin liittyvistä raja-aidoista aidosti
palveluihin ja samalla rajallisten resurssien tehokkaampaan käyttöön.



5. Pilottikuvaus
Pilotin tavoitteena oli testata korkean käyttöasteen yhteiskäyttöautojärjestelmää, jossa autot toimisi virka-aikaan 
Tampereen kaupungin työntekijöiden käytössä ja iltaisin ja viikonloppuisin autot olisivat kaikkien kaupunkilaisten käytössä. 
Näin voitaisiin tehostaa autojen käyttöastetta ja vähentää kaupungin omien käytössä olevien autojen määrää ja myös 
oman auton käyttöä työasiointiin.

Pilotin toteutus kilpailutettiin avoimella tarjouskilpailuilla. Kolme toimittajaa osallistui kilpailuun (Omago, 24-rent, Hetz). 
Hertz Car sharing -palvelu voitti kilpailutuksen tarjoten selvästi toisia edullisemman kokonaisuuden. Hankinnan kohteena 
oli yhteiskäyttöautojärjestelmä kokonaispalveluna Tampereen kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten 
yhteiskäyttöön. Pilottiin kuului kaksi autoa sekä varaus- ja käyttöönottojärjestelmä ja niiden täysi ylläpito. Pilotin kesto on 
kahdeksan kuukautta. 

Järjestelmä

• Järjestelmä mahdollistaa yhteisautojen käyttö virka-aikaan vain kaupungin työntekijöille ja virka-ajan ulkopuolella 
kaikille.

• Helppokäyttöinen varausjärjestelmä, joka toimii vaivattomasti kaikilla laitteilla, joka sallii sekä sisäisten että ulkoisten 
käyttäjien käyttää varausjärjestelmää ilman tarvetta ladata ohjelmistoja.

• Käytön laskutus virka-aikaan (7:00-17:00) / virka-ajoissa kiinteällä kuukausimaksulla JAKAJAT -hankkeelta, niin että 
kaupungin työtekijältä / käyttäjältä / kaupungin yksiköltä ei peritä maksua. Virka-ajan ulkopuolella / vapaa-ajan 
käytössä autot toimivat kaikille vapaasti toimittajan omien ehtojen ja liiketoiminnan mukaisesti.

• Kaupunki järjestää autojen pysäköintipaikan (Frenckelin aukion z-tunnuspaikka).

• Kaupungin työntekijöille mahdollistetaan myös autojen käyttö virka-ajan ulkopuolella omakustanteisesti.

• Käytettävät autot ovat ympäristöystävällisiä hybridiautoja.

• Toinen auto on pienempi kaupunkiauto ja toinen auto on keskikokoinen (esim. 5 paikkainen Farmari). Toinen 
manuaali- ja toinen automaattivaihteinen.

• Kiinteään kuukausihintaan sisältyy alustavasti tuhat (1000 km) virka-ajalla ajettua ajokilometrejä autoa kohden. Tämän 
päälle toimittajan määrittelemä ylikilometrimaksu.

Mainosvideo: https://www.youtube.com/watch?v=61upKUH5McY

https://www.youtube.com/watch?v=61upKUH5McY


6. Pilotin tavoitteet ja kulku
Tavoitteet:
1. Testata kaupungin työntekijöiden halukkuutta käyttää yhteiskäyttöautopalvelua työajoissa.
2. Tutkia yhteiskäyttöautojen työkäytön tarpeita, motivaatioita, käyttäjäkokemuksia sekä käytännön haasteita.
3. Kokeilla miten sama palvelu toimii yhdessä kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten kanssa.



8. Pilotin tulokset

12 17 2 2 3 5

5

5

5 5

5

6

0

5

10

15

20

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu

A
ik

a 
(h

)

M
at

ka
 (k

m
)

Kuukausi

Yhteiskäyttöautopilotin varaukset 10/2020 - 03/2021

Tampereen kaupungin käyttökerrat (yht. 41 kpl) Yksityiset käyttökerrat (yht. 31 kpl) Keskiarvo km Keskiarvo h



9. Pilotin käyttäjäkyselyn tulokset 1/3



10. Pilotin käyttäjäkyselyn tulokset 2/3

1. Ei tarvinnut maksaa oman auton pysäköintimaksuja. Pääsin nopeasti käymään tapaamisessa.

2. Oma auto jäi muun perheen käytettäväksi, eikä näin ollen aiheuttanut ylimääräisiä järjestelyjä

3. Näissä autoissa on kätevää ja hankalaa se, että ne ovat taivasalla Keskustorilla. 

4. Ei ongelmia halliin pääsystä hakiessa, mutta toisaalta sää voi aiheuttaa ongelmia, kuten lumen putsaamista.

5. Helpompi liikkua asiakaskäyntien ja toimistojen välejä joustavasti. Lisäksi voi helposti käydä hakemassa työparin toisesta 
sijainnista mukaan.

6. Itselläni ei ole omaa autoa ja olen joutunut liikkumaan myös alueilla, joihin ei mene julkisia liikennevälineitä. Näin ollen 
yhteiskäyttöauto on ollut ainoa mahdollinen kulkuneuvo, joka on täten mahdollistanut asioita, jotka olisivat muuten jääneet 
toteuttamatta. 

7. Kulkeminen useiden asiakkaiden tai yhteistyötahojen välillä on ollut helppoa ja joustavaa. 

8. Nopeutti sitä, oli helppo kulkea asiakasperheestä toiseen kun auto oli päivän käytössä.

9. Sain itse kuljetettua tavaroita kaupungin toimipisteestä toiseen kerralla ja haluamaani aikaan.

10. Saatavuus vähensi paineita työauton järjestymiseen, mikä taas helpotti projektisuunnittelua.

11. Joskus on pakko käyttää autoa ja yhteiskäyttöauto auttoi todella paljon. 

12. Sijaishuollon asiakkaat ovat ympäri Suomea, jolloin auto on välttämätön. Sijaishuollossa on käytössä yksi auto kaikkien käytössä, 
johonka on paljonvarauksia. 

13. Yhteiskäyttöauto toimi erinomaisesti tehtävissä, jotka edellyttivät vierailua useassa paikassa saman päivän aikana. Julkisten
liikennevälineiden käyttö olisi näissä tilanteissa hidastanut tai jopa estänyt työtehtävien suorittamista merkittävästi. 

Miten yhteiskäyttöauto helpotti työtehtävien suorittamista?



11. Pilotin käyttäjäkyselyn tulokset 3/3

1. Selkeyttä parkkeerausohjeistukseen ja omat varatut parkkipaikat autoille.

2. Käyttöönotto ja lukitseminen olisi kätevää suoraan sovelluksesta

3. Toivoisin pidempiä käyttöaikoja, sillä olemme usein asiakastapaamisilla vielä klo 17. Ajan jatkaminen esim. 17:30 tai 18 saakka 
auttaisi paljon. Lisäksi useampi käyttöönotto / palautuspaikka helpottaisi käyttöä. Hervanta / Kaleva?

4. Mobiilisovelluksessa aloitussivuna voisi olla jokin toinen sivu kuin karttanäkymä. Kartta latautuu hitaammin ja vaatii aina 
suurentamista. Esimerkiksi "Vapaat autot"-näkymä voisi hieman kehitettynä olla sopiva aloitussivu. Myös auton käyttöohjeisiin 
olisi hyvä korostaa sitä, että palautettaessa autoa ovia ei saa itse painaa lukkoon virta-avaimesta, vaan pitää odottaa 
automaattista lukitusta. 

5. Tuli sekoiltua kun ensikertaa käytin. Pin-koodi oli ehtinyt unohtua ja auto ei suostunut starttaamaan kun avaimet otti 
lukkosysteemistä ilman. Piti vaihtaa autoa. Onneksi olko tarjolla

6. Toivoisin käyttöaikaa pidennettävän noin tunnilla kummastakin päästä. Usein meidän täytyy olla asiakastapaamisilla tai 
palavereissa jo klo 8 ja ne päättyvät vasta klo 17, eli käytön aloittaminen ja lopetus olisi jouhevampaa jos ajassa olisi enemmän 
joustoa. Lisäksi toivoisin noutopistettä Hervantaan. 

7. Se voisi jatkua, ja nouto/palautuspaikkoja voisi olla useampi, esimerkiksi Hervannassa.

8. Rekisteröintiprosessin suoraviivaistaminen olisi toivottavaa, tai ohjeiden muuttaminen esim. videomuotoon. Teksti piti 
muutamaan otteeseen lukea läpi ennen rekisteröinnin onnistumista.

9. Kohdennettu tiedottaminen

10. Käyttöönotossa unohdin koodin ja sitä ei näkynyt enää muualta. Auton avaimen pystyi ottamaan vahingossa irti ennen koodin 
laittamista, joka lukitsi auton. 

11. Tarkentaisin auton palautuksen ohjeisiin sen, että autoa ei saa lukita avaimesta painamalla, vaan auto lukitaan laittamalla avain 
hanskalokeron avaintelinelaitteeseen. 

Kuinka parantaisit yhteiskäyttöautopalvelua? 



12. Yhteenveto
Pilottia kokeilleiden kaupungin työntekijöiden määrä jäi vähäiseksi koronan aiheuttaman etätyöskentelyn vuoksi. Pilotti jouduttiin keskeyttämään
kuukautta ennen sen suunniteltua päätöstä toimittajan lopetettua palvelun tuottamisen. Pilotti kuitenkin onnistui hyvin haasteista huolimatta.
Pilottiin osallistui 41 kaupungin työntekijää useilta eri palvelualueilta ja tavoitellut tiedot saatiin kerättyä.

Pilotti osoitti, että yhteiskäyttöautoille on selvästi kysyntää työajoissa ja palvelua testanneet pitivät sitä erittäin toimivana ratkaisuna ainakin
viikoittain tai harvemmin autoa tarvitseville. Käyttäjäkysely selvensi käyttäjien tarpeita ja motivaatioita käyttää palvelua ja pilotin tulokset olivat
kannustavia yhteiskäyttöauton laajemmalle käyttöönotolle kaupunkiorganisaatiossa. Useimmissa tapauksissa yhteiskäyttöauto korvasi
työntekijän oman auton käytön. Yhteiskäyttö kaupunkilaisten kanssa ei myöskään tuottanut ongelmia. Lisäksi pilotin aikana kerättiin palvelun
jatkokehitystarpeita ja -ideoita mahdollista tulevaa yhteiskäyttöautopalvelua ajatellen.


