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Missiona päästötön liikkumisen vapaus  
helposti ja edullisesti



Mahdollistamme ihmisten siirtymisen päästöttömään liikkumisen vapauteen 
jakamistalouden keinoin. Liikkumisen päästöjen vähentämiseksi ratkaisuna ei ole 

omistamisen lisääminen vaan resurssien viisaampi käyttö, jakaminen. 

HALUAMME MAHDOLLISTAA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN LIIKKUMISEN 
ILMAN OMISTAMISEN TARVETTA, EDULLISESTI. PALVELUSSAMME MAKSAT 

VAIN KÄYTÖSTÄ, ET OMISTAMISESTA. 

Missiona päästötön liikkumisen vapaus helposti ja 
edullisesti
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KOMPENSAATIO

Valitsemalla Heimon sitoudumme 
kompensoimaan liikkumisesi synnyttämät 
päästöt.

Käytännössä se tarkoittaa, että jokaista Heimo 
-palvelussa liikkumaasi kilometriä kohden me 
kompensoimme vähintään ajoneuvon 
ajokilometrillä synnyttämät CO2-päästöt 
kumppanimme kautta. Heimo 

– ja päästösi ovat 
aina  

alle 0 g/km

Siirry päästöttömään liikkumiseen.

Valitsemme kumppanimme huolella. 
Ohjaamme jokaiselta ajokilometriltä pienen 
kompensaatiomaksun sertifioitujen 
päästövähennysyksiköiden ostamiseen.
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EASYCAR -PILOTTI 5/19 - 8/19

Varauskalenteri
Seilainpohjainen 
varauskalenteri & 

verkkokauppa.

Avainsäilöt
Avainsäilöt, joista käyttäjä 
saa avaimet sähköpostin 

ohjein. 

Kolme autoa
Kolme plug-in 

hybridiautoa. Kolmessa 
erilaisessa sijainnissa.



HUOMIOITA PILOTISTA

1 Käyttöaste
Ajoneuvojen käyttöaste nousi toukokuun 
8,9%. :sta elokuun 44%:n.

2 Varaustunnit
Varaustunnit kasvoivat toukokuun 60 
tunnista elokuun 300 tuntiin. 

3 Käyttäjäkunta
Palvelun käyttäjät laajalla ikäskaalalla. 
18-60v. 
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BRÄNDIUUDISTUS 9/19



PALVELUN MOBIILISOVELLUS 

Maksuliikenne
Rekisteröityessään asiakas 
syöttää maksukortin tiedot. 
Erillistä maksamista ei tarvita.  

Turvallisuus & helppous
Teknologian avulla autojen 
jakaminen on helppoa ja 
turvallista.

Varauskalenteri
Sovelluksen kautta voit varata 

ajoneuvon silloin kun sitä 
tarvitset.

Ovien avaus
Matkan aloittaminen ja 

päättäminen tapahtuvat 
sovelluksessa.
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ASEMAVERKOSTO
Tavoitteenamme on luoda 
ympäristöystävällisten 
yhteiskäyttöautojen 
verkosto palvelemaan sekä 
yrityksiä että 
yksityishenkilöitä heidän 
päivittäisissä liikkumisen 
tarpeissaan.  

Tulevaisuudessa osa 
autoista on käytettävissä 
myös yhdensuuntaisiin 
matkoihin.

”Tavoitteenamme on luoda 
maan keskeisimmät 

kasvukeskukset kattava 
yhteiskäyttöautojen 
asemien verkosto.”



YHTEISKÄYTTÖ-
LEASING

Sähköinen leasingauto haltijansa käytössä 
silloin kun sitä tarvitsee – Muina aikoina 
vapaasti vuokrattavissa.

Auton ollessa käyttämättä auto voidaan 
vuokrata Heimon applikaation kautta. Auton 
haltija ansaitsee 60-70% vuokrista, jolla 
lasketaan kuukausittaista leasingkustannusta. 

Leasingkustannus sisältää ajoneuvon 
vakuutukset, verot, huollot ja renkaat. 
Käyttöhinta sisältää ajoneuvon käytön & 
polttoaineet. 



HUOMIOT
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Markkina
Valmius & halu omaksua 

uutta 

Palvelun käytettävyys 
ratkaisee 

Käyttäjäkunta
Käyttäjäkunta odotettua 

laajempi 

Monella halukkuus 
vähentää omistamista 

Haasteet
Infran kehittyminen 

Asemapisteiden 
rajallisuus 
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