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Sõbrasõit ehk auto ühiskasutus 
 

Taust 

Auto ühiskasutusega jagavad kaks või rohkem inimest punktist A punkti B liikumiseks ühte autot. Sel 
moel hoiate mõlemad kokku jooksvaid kulusid, säästate aega ning aitate vähendada oma ökoloogilist 
jalajälge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süsteem 

Ülemiste keskuse auto ühiskasutuse platvorm on süsteem, mis aitab korraldada teekonda Ülemiste 
keskusesse ja koju, jagades ühte autot. Ülemiste parkimismajas ja väliparklas on kokku 81 
spetsiaalselt auto ühiskasutuseks mõeldud parkimiskohta. Kõik need parkimiskohad on tähistatud 
tähega S ja need asuvad kaubanduskeskuse peasissekäikude vahetus läheduses. Täht S tuleneb 
ingliskeelse sõna „shared” (jagatud) esitähest. Lisaks neile tavapärastele S-tähega parkimiskohtadele 
on ka 17 veidi suuremat pereparkimise kohta, mis on tähistatud tähega F ning mis on samuti osa auto 
ühiskasutuse süsteemist.  

 

 

Ühise teekonna korraldamine 

Ülemiste kaubanduskeskus on loonud Facebookis veebiplatvormi kõigile neile, kes soovivad ühiselt 
sõita – kas siis kedagi kohale viia või leida endale auto ja juht. Selleks minge lihtsalt Facebooki lehele 
https://www.facebook.com/groups/sobrasoit ning jätke teade oma teekonna eelistustest. Soovitame 
mainida järgmist – valmisolek kedagi kohale viia või leida auto, sõidu sihtkoht, kokkusaamise aeg ja 
koht, kulud ja mõned auto välised tunnusmärgid). 

 

 

Allikas: Euroopa liikuvuskorralduse platvorm – 
http://www.epomm.eu/newsletter/electronic/0311_EPOMM_enews.html 

http://www.epomm.eu/newsletter/electronic/0311_EPOMM_enews.html
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Näpunäiteid turvaliseks auto ühiskasutuseks 

Kontroll-leht enne auto ühiskasutust 

1. Teie esimene näost-näkku kontakt uute inimestega peaks toimuma üldkasutatavas, 
rahvastatud, avalikus kohas.  

2. Pange kirja teise inimese autojuhiluba ja auto registrinumber. Küsige autokindlustuse koopiat 
või pange kirja juhi autokindlustusselts ja poliisil olev teave.  

3. Sõidutama või sõitma minnes võtke alati kaasa oma mobiiltelefon, et seda hädaolukorras 
kasutada.  

4. Kui olete autojuht, pange kirja oma kaasreisijate isikuandmed.  

5. Ehk saate teha mõne foto auto ühiskasutust kavandavatest partneritest ja nende autodest. 
Edastage see info oma sõpradele või perekonnale.  

Juhite kordamööda? 

1. Leppige kokku, kui sageli soovite juhtimist vahetada.  

 Iga päev  

 Iga nädal  

 Iga kuu  

Millistel päevadel saate/soovite autot ühiselt kasutada? Milline on inimeste pealevõtmise ja 
mahapaneku järjekord? Kus te kohtute?  

Jagatud kulud? 

Arvutage välja kütusekulu, kasutades veebilehe carpoolworld alajaotust „My commuting habits”, 
mille ekraani alumises osas on näha hinnangulised kütusekulud sõltuvalt läbitud teekonnast, 
sisestatud kütusehinnast, lisatasudest (teemaks, parkimine jms) ning sõiduki kütusekulust. Jagage 
üksinda sõitmise kulud kaasasõitvate inimeste arvuga, mis annab reisikulu iga reisija kohta. 
Leppige kokku, kas juht maksab osa kuludest või katavad reisijad kogu sõidukulu.  

Ühekordne ühiskasutus 

Kui kavandate ainult ühekordset auto ühiskasutust, leppige kokku, millal toimub tasumine ja 
millises vormis.  

Korduv ühiskasutus 

Kui kavandate auto korduvat ühiskasutust, määrake kindlaks juhile tasumise sagedus ja see, kuidas 
juhile tasutakse. 

Autoomanikud/juhid 

Autoomanikud peaksid hoidma oma auto puhtana ning otsustama, kas suitsetamine, söömine ja 
lemmikloomad on autos lubatud ning arusaamatuste vältimiseks sellest oma reisijatele eelnevalt 
teada andma.  

Olge täpne 

Leppige kokku pealevõtmise ajad ning pidage nendest kinni. 


