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Valtion tuki autojen yhteiskäytölle

Kunnianhimoisia tukiohjelmia Italiassa

Euroopan maista Italiassa yhteisautoilu saa 
eniten tukea valtiolta. Koska Italian suurissa 
kaupungeissa on vaikeita ympäristöongelmia, 
ympäristöystävällisten liikkumispalvelujen, kuten 
yhteisautoilun kehittämiseen tähtääviä kan-
sallisia ohjelmia on otettu käyttöön jo vuonna 
�998. Ohjelmasta ja yhteisautoilun tukemisesta 
vastaa Italian ympäristöministeriö.
Sen ensimmäinen konkreettinen saavutus oli 
kansallisen koordinaatiokeskuksen ICS:n (Ini-
ziativa Car Sharing) perustaminen. Keskuksen 
tavoitteena on edistää yhteisautoilupalvelujen 
kehittämistä ja varmistaa, että tekniikka  ja 
palvelujärjestelmät ovat valtakunnallisesti yhte-
näisiä, jotta eri alueiden ja kaupunkien palvelut 
voidaan sovittaa yhteen.
Jokaisen yksittäisen yhteisautoilupalvelun 
aloitusvaiheessa ICS maksoi 50 % hankin-
takustannuksista. Yhteisautoilupalvelujen 
järjestämisestä vastasivat yleensä paikalliset 
viranomaiset, joskus yhteistyössä paikallisen 
joukkoliikennepalvelujen tarjoajan kanssa. Itali-
an ympäristöministeriö on toistaiseksi sijoittanut 
noin 9 miljoonaa euroa yhteisautoilupalvelujen 
kehittämiseen.
Valtion tuki yhteisautoilulle Italiassa tarkoittaa, 
että

• yhteisautoilu saa helposti virallista tukea 
kaupunginhallinnoilta ja maakunnilta

• yhteisautoilun integrointi joukkoliikenteeseen 
on varmistettu

• kaikki ICS:n tukemat yhteisautoilupalvelut 
käyttävät samaa järjestelmätekniikkaa ja

• yhteisautoilu nauttii valtakunnallista poliittista 
tukea keinona vähentää kaupunkien ympäris-
töhaittoja.

Kuva �: Autojen yhteiskäyttöä Genovassa (Lähde: Genova Car Sharing 
Spa).

Tässä tietokortissa esitellään useita eurooppalaisia esimerkkejä siitä, kuinka valtio voi edistää 
autojen yhteiskäyttöä erilaisilla tukiohjelmilla tai tietoisuutta lisäävillä kampanjoilla. Valtiolla 
tarkoitetaan tässä sekä kansallista hallintoa ja valtakunnallista liikenne- ja ympäristöpolitiikkaa 
että myös liittovaltion osavaltioita tai alueita yksittäisen maan sisällä.
Tässä tietokortissa ei kuitenkaan esitetä yksityiskohtaista tietoa kansallisesta lainsäädännöstä, 
joka joissakin Euroopan maissa sallii autojen yhteiskäyttöasemien perustamisen julkiseen ka-
tutilaan. Sitä käsitellään tietokortissa 6. Tämä tietokortti ei myöskään kata Euroopan Unionin 
tason tukea autojen yhteiskäytölle EU:n ohjelmien hankerahoituksen kautta. EU:n tuki momo 
Car-Sharing -hankkeelle on itse asiassa mahdollistanut näiden tietokorttien tekemisen.
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Alueellista tukea Belgiassa
Belgiassa alueellinen hallinto on tukenut yhtei-
sautoilun kehittämistä. Yhteisautoiluohjelma sai 
alkunsa osana EU:n Moses-projektia Wallonian 
alueella, ja se perustui kansalaisjärjestö Ta-
xistopin muutamaa vuotta aiemmin tekemälle 
pohjatyölle. Poliittisella tasolla Wallonian alue-
hallinto ryhtyi ensimmäisenä tukemaan han-
ketta ja sen tuki oli hankkeelle erittäin tärkeää. 
Alueellisen tuen ansiosta yhteisautoilupalveluita 
kehitettiin ensimmäiseksi Namurissa ja muissa 
Wallonian kaupungeissa. Maan pääkaupungista 
ei aluksi saatu poliittista tukea, mutta Wallonian 
positiivinen esimerkki teki vaikutuksen Brysselin 
päättäjiin, jotka ovat sittemmin tukeneet aktiivi-
sesti yhteisautoilupalvelujen kehittämistä.

Italiassa autojen romutusohjelma edistää 
autojen yhteiskäyttöä

Joissain Euroopan maissa on pyritty elvyttä-
mään taloutta ja erityisesti autoteollisuutta 
maksamalla bonuksia niille, jotka romuttavat 
vanhan autonsa ja ostavat uuden. Italian hal-
litus on valinnut toisenlaisen lähestymistavan: 
siellä ympäristöministeriö ja ICS kehittivät 
yhdessä romutusbonuksen, joka kannustaa 
käyttämään yhteisautoilupalveluita. 
Kun omistaja romuttaa auton, jonka päästötaso 
on luokkaa Euro 0, Euro � tai Euro 2, hän saa 
bonuksen, jonka voi käyttää autojen yhteis-
käyttöpalveluihin: auton omistaja saa yhteisau-
toilupalveluun vuoden ilmaisen jäsenyyden ja 
maksaa vain puolet seuraavan vuoden vuosi-
maksusta. Hän saa valtiolta myös 800 euron 
arvoisen ajobonuksen yhteisautoilupalveluihin.
Lisäksi Italian ympäristöministeriö tukee pilotti-
hanketta, jossa yhteisautoilupalveluihin otetaan 
hybridiautoja. Rooman ympäristönsuojeluhallin-
non henkilökunta on testannut paikallisten yh-
teisautoilupalvelujen toimivuutta yrityskäytössä.
Loka  ja marraskuussa 2006 sveitsiläinen Mobili-
ty Car-Sharing Cooperative toteutti samantyyp-
pisen romutuskampanjan kuin Italiassa, joskin 
ilman valtion tukea. Siellä kaikki halukkaat 
pystyivät vaihtamaan yksityisautonsa Zürich 
Mobilityn yhdistelmäpakettiin, johon kuului 
Zürichin alueellisen joukkoliikenteen vuosikortti 
sekä vapautus Mobilityn vuosimaksusta. Mikäli 
puolueeton osapuoli arvioi auton arvon Mobility-
pakettia korkeammaksi, erotus korvattiin auton 
omistajalle käteisenä tai Mobilityn ajohyvityksi-
nä.

Myös Brysselin alue Belgiassa on kehittänyt 
romutusohjelman tukemaan yhteisautoilun ja 
joukkoliikenteen käyttöä.

Sveitsin ilmastosentti tukee yhteisautoi-
lua

Maaliskuussa 2005 Sveitsin liittoneuvosto otti 
käyttöön ”ilmastosentin”, joka kerätään jokai-
sesta tuontipolttoainelitrasta (bensiini ja diesel). 
Vaikka summa onkin pieni, sen tarkoituksena on 
kääntää suunta kohti liikenteestä aiheutuvien 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Ilmastosen-
tin idea on peräisin Sveitsin liike-elämän edus-
tajilta. Vapaaehtoisen panoksen tarkoituksena 
on estää huomattavasti ankaramman hiiliveron 
käyttöönotto. 

Ilmastosentin keräämisestä vastaava sveitsi-
läinen säätiö käyttää tulot ilmastoprojekteihin, 
joista osan on oltava kansallisia projekteja. Vuo-
den 2007 alussa Mobility aloitti yhdessä Climate 
Cent  säätiön kanssa projektin, jonka tavoittee-
na on houkutella yhteisautoilupalveluille 50 000 
uutta käyttäjää vuosien 2007–20�2 välillä ja 
vähentää sitä kautta hiilidioksidipäästöjä 30 000 
tonnilla. Tavoitteeseen aiotaan päästä vahvis-
tamalla kuluttajille suunnattua markkinointia ja 
parantamalla yritysasiakkaiden konsultointia. 
Climate Cent  säätiöltä saadun rahoituksen 
avulla on tuotettu erittäin menestyksekkäitä 
tv-mainoksia, jotka markkinoivat ”maailman 
parasta autoa”.

Kuva 2: Lokakuussa 2006 Mobility toteutti julkisen “autonvaihto”-kampan-
jan (Lähde: PHOTOPRESS/Mobility CarSharing Switzerland).
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Valtion tukemat tiedotuskampanjat

Yhteisautoiluyrityksillä ei yleensä ole käytös-
sään suuria markkinointibudjetteja. Siitä syystä 
valtion rahoittamien tiedotuskampanjoiden 
herättämä yleisön mielenkiinto on erittäin 
toivottua. Kampanjat kohottavat yhteisautoi-
lun imagoa koko maassa ja tavoittavat myös 

sellaiset potentiaaliset asiakkaat, joita yhteisau-
toiluyritysten rajallisilla resursseilla ei tavoiteta. 
Lisäksi ministeriöiden tukemat kampanjat ovat 
uskottavampia ja niihin suhtaudutaan vakavam-
min. 

Vuoden 2008 lopussa saksalainen Schleswig-
Holsteinin osavaltio sijoitti 34 000 euroa koko 
osavaltion laajuiseen mainoskampanjaan, jossa 
käytettiin ympäristöministeriön ehdottamaa 
iskulausetta ”� 000 kertaa enemmän yhteisau-
toilua”. Mikäli iskulauseen ehdottama kasvu 
toteutuu, se merkitsee pienen osavaltion yhtei-
sautoilijoiden määrään kahden kolmanneksen 
kasvua. Tiedostuskampanja sai tehokkaan alun 
Kielissä huhtikuussa 2009, kun osavaltion ympä-
ristöministeri avasi uuden yhteiskäyttöautojen 
nouto  ja palautuspisteen (kuva 4). Kampanjan 
keskeisenä osana olivat joukkoliikennevälineis-
sä ja niiden pysäkeillä näkyvät julisteet, joissa 
käytettiin kolmea tarttuvaa teemaa.

Kuva 3: Ote Mobilityn tv-mainoksesta “Das beste Auto der Welt” (“maail-
man paras auto”) Sveitsissä. Hanketta tuki Sveitsin ilmastosenttikam-
panja (Lähde: Mobility CarSharing Cooperative).

Kuva 4: Saksan 
Schleswig-Holstein 
osavaltion ym-
päristöministeri 
Dr. von Boetticher 
avaa ministeriön 
tukeman auto-
jen yhteiskäytön 
tiedotuskampan-
jan. Julisteen 
teksti: “Minulla 
on 70 autoa!” 
(Lähde: Ministry 
for Agriculture, the 
Environment and 
Rural Areas for the 
state of Schleswig-
Holstein).

Lisätietoa:

Iniziativa Car Sharing -koordinaatiokeskuksesta… http://www.icscarsharing.it/ (in Italian)
Italian tuesta autojen yhteiskäytölle… http://www.trail.liguria.it/Mobil_passeggeri/Car-Sharing.htm (in 
Italian)
Venditti, Antonio: Il ruolo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nello 
sviluppo dei servizi di Car Sharing sul territorio nazionale. Presentation at the 4th Car-Sharing Forum on 
07.04.2009 in Rome (in Italian)
Mobility Cooperative, Switzerland for the campaign “Das beste Auto der Welt” (“the best car in the 
world”): http://www.das-beste-auto-der-welt.ch/, (in German and French, with TV spots in Swiss Ger-
man) 
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IEE:n vastuuvapauslauseke:

Kirjoittajat ovat yksin vastuussa tämän tietokortin sisällöstä. Sisältö ei välttä-
mättä heijastele Euroopan yhteisöjen mielipidettä. Euroopan komissio ei ole 
vastuussa sisällön mahdollisesta tulevasta käytöstä.

Tukijana

momo-hankkeen koordinaattori

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28�95 Bremen, Germany
Tel.:  +49 (0) 42� 36� �74 85,  
Fax: +49 (0) 42� 496 �74 85
momo@umwelt.bremen.de  
www.momo-cs.eu

Belgia
 Bond Beter Leefmilieu 
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop 
www.taxistop.be

 International Association  
for Public Transport 
www.uitp.org

Tekijä
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-�0
30�59 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

Tšekin tasavalta
 Institute for Environmental Policy 
http://ekopolitika.cz

Suomi
 Motiva 
www.motiva.fi

Saksa
The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs 
http://bauumwelt.bremen.de

orange = Folie oracal 751: pastellorange (35)  —  HKS 6 N  —  4c: 49 magenta, 91 yellow
blau = Folie oracal 551: verkehrsblau (57)  —  HKS 42 N  —  4c: 100 cyan, 60 magenta

Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts- 
service GmbH 
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V. 
www.carsharing.de

Kreikka
  Center for Renewable Energy Sources 
www.cres.gr

Irlanti

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing 
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italia

Italian Ministry of Environment,  
Land and Sea (IME) 
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA) 
www.enea.it

Espanja

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


