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AirBnB

Maailmanlaajuinen

www.AirBnB.com on vertaismajoituspalvelu, jonka välityksellä vuokralle voi tarjota tyhjänä olevaa
majoitustilaa; esimerkiksi huonetta, koko taloa tai aittarakennusta. Majoitustilan tarjoaja kirjoittaa
kohteestaan kuvailun, lisää kuvia, hinnoittelee kohteen ja valitsee kalenterista, milloin haluaa ottaa
majoittujia vastaan. Majoittaja voi myös kieltäytyä majoituksesta varaajan tiedot nähtyään, jollei
hänellä ole käytössä pikavaraus.
Majoittujat ovat pääosin matkailijoita. Majoituksen jälkeen sekä majoittaja että majoittuja voivat
arvioida toisensa, mikä helpottaa muiden majoittajien ja majoittuvien päätöksentekoa.

Tuotot

Kustannukset

Majoitustuotot

Rakennuksen normaalit kustannukset, mahdolliset
lisävakuutukset sekä tavarahankinnat (esim. lakanat).
Lisäksi AirBnB veloittaa yleensä 3-5% tuotosta.

“Tässä majoittajana oppii kaiken aikaa kaikkea kivaa.”
Vastuut: Majoittajan kannattaa selvittää oman kotivakuutuksensa kattavuus
omasta vakuutusyhtiöstään. Joissain tapauksissa lisävakuutus voi olla
paikallaan. AirBnB tarjoaa ilmaiset Majoittajan vakuutusturvan ja Majoitustakuun, mutta niiden ehdot kannattaa lukea tarkkaan.
www.airbnb.ﬁ

Aviomiespalvelu

Päijät-Häme

Asikkalan aviomies tarjoaa ympärivuotisesti talkkaripalveluita niin kotona kuin mökilläkin mm.
ruohonleikkuuta, peräkärrykuljetuksia, pihakantojen ja -juurien jyrsintää, lumitöitä käsin ja
mönkijällä, polttopuiden tekoa asiakkaan luona asiakkaan puista, räystäiden puhdistusta jne.
Lisäksi aviomiespalvelut vuokraa paljua ja klapikonetta.
Palvelua markkinoidaan Asikkalan kunnan alueen ilmoitustauluilla, Facebookissa ja Finderissa.
Palvelu on tavoittanut niin mökkiläisiä kuin kuntalaisiakin.

Tuotot

Kustannukset

Tarjouksen mukaan tai pienemmät
palvelut 40 €/h (alv 0%).
Kotitalousvähennyskelpoinen.

Yrittäjä on itse investoinut laitteisiin. Normaalit yritystoiminnasta aiheutuvat vakuutukset. Koneiden hallivuokra.
Kirjapitäjä.

“Ripeää ja laadukasta apua mökille ja kotiin.”
Vastuut: Yrittäjävakuutus yrittäjällä. Asiakas joutuu korvaamaan käyttövirheestä aiheutuvat kulut (palju, kalpikone). Palvelu on ollut toiminnassa noin
vuoden, jonka aikana ei ole ollut vahinkotapauksia. Haasteena joustavalle
palvelulle on ollut läheisen jäteaseman suppeat aukioloajat.
asikkalanaviomies@gmail.com

Blox Car

Koko Suomi

Autojen vertaisvuokrauspalvelun avulla kuka vain voi tarjota omaa autoaan toisille vuokrattavaksi.
Sivustolle rekisteröidyttyään omistaja ilmoittaa autonsa tiedot, määrittää vuokrahinnan joko
tunti- tai vuorokausiperusteisesti sekä saatavuuden varauskalenteriin. Jokaisen vuokrapyynnön
voi aina halutessaan hylätä. Auton omistaja ja vuokraaja sopivat auton tai avaimen noutopaikasta
keskenään.
Autojen omistajat voivat vuokrauksen päätyttyä jättää vuokraajasta arvion, joka on muiden
omistajien nähtävissä myöhemmissä varauspyyntötilanteissa. Vastaavasti vuokraajat voivat
arvioida käyttämiään autoja.

Tuotot

Kustannukset

Vuokratuotot

Auton normaalit kustannukset sekä lisävakuutusmaksut.

“Oikea auto, oikeaan aikaan.”
Vastuut: If-vakuutusyhtiön asiakkaat voivat valita laajan tai suppean Shareit-Turvan vuokrauksen ajaksi, jolloin turvan taso ja sisältö määräytyvät omistajan kaskovakuutuksen ja vuokraajan jäsentason perusteella. Muiden asiakkaiden on mahdollista ostaa Blox Carin Perusturva.
https://bloxcar.ﬁ/

Huussikirjasto

Kojonkulma,
Loimaa

Huussikirjastossa asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat saavat viedä ja tuoda kirjoja ja lehtiä oman
mielensä mukaan. Kyläyhdistys järjestää toimintaa, ja kirjasto on rakennettu vanhaan
kuivakäymälään kylätalon pihalle. Kirjasto on avoinna kesäisin 24/7. Kirjaston ylläpito vaatii pientä
siivousta, ja kauden lopulla kirjat inventoidaan ja epäsuositut kirjat menevät paperinkeräykseen.
Kirjaston käyttäjät ovat oman kylän asukkaita ja vapaa-ajan asukkaita. Kirjastoa on markkinoitu
kylän tiedotteella ja tieto on levinnyt puskaradion kautta.

Tuotot

Kustannukset

Ei rahallista tuottoa.

Lahjakortti kirjastoa siivoavalle nuorelle. Muutama lauta silloin
tällöin hyllyjen rakentamiseksi.

“Kirjastosta on saatu positiivista palautetta varsinkin
nuorilta ja mökkiläisiltä, eikä ilkivaltaa ole ilmennyt.”
Vastuut: Kirjaston kirjat ovat lahjoituksia ja niiden kunnosta vastaa lainaaja.
Käytännössä lainojen palauttamista ei vaadita. Kirjasto”rakennusta” ylläpitää
kyläyhdistys.

Hävikkijääkaappi

Vääksy,
Asikkala

Vääksyn olkkari -yhteisökahvila muun toimintansa ohella ylläpitää ruokahävikkijääkaappia.
Tiloihin on hankittu jääkaappi, johon alueen ihmiset voivat tuoda ylimääräiseksi kokemaansa
ruokaa muiden ihmisten käytettäväksi. Tuotavan ruoan on oltava avaamaton elintarvikepaketti
sekä tuotteen päiväyksen on oltava kunnossa.
Palvelu on avoin kaikille, erityisesti sitä ovat alkaneet käyttämään työttömät, opiskelijat ja matkoille lähtevät ihmiset. Toimintaa ei ole erityisesti markkinoitu ja se on lähtenyt hitaasti käyntiin,
mutta pientä nousua on ollut havaittavissa tietoisuuden lisäännyttyä, esim. Paikallislehden
uutisen myötä.

Tuotot

Kustannukset

Ei tuloja.

Sähkö, jääkaappi kahvilalla oli valmiina.

“Palaute on ollut pelkästään positiivista.
Ilkivaltaa ei ole esiintynyt.”
Vastuut: Toiminnan järjestäminen ei vaatinut erillistä lupaa mutta terveysviranomainen vaatii, että jääkaappia sekä sen sisältöä valvotaan. Olkkarin
työntekijä valvoo jääkaapin sisältöä ja siivoaa tarvittaessa. Asiakkaalla on
kuitenkin aina omavastuu, mikäli hän ottaa ruokaa käyttöönsä.

INTRO-työpaja

Tammela,
Forssa

INTRO-työpaja tarjoaa palkkatuki-, työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja työttömänä
oleville, osatyökykyisille sekä nuorille Tammelan kuntalaisille. Kunnan ylläpitämällä pajalla
tehdään tilauksesta mm. rakennus- ja remonttitöitä, talonmiestöitä sekä huonekalujen ja vaatteiden kierrätykseen liittyviä töitä. Pajalla toimii huonekalujen-, kodintarvikkeiden ja vaatteiden
kierrätyspiste, joka toimii ilmaisperiaatteella, sekä kunnostettujen tuotteiden myymälä.
Kierrätyspiste on avoin kaikille ja sen pääkäyttäjiä on Forssan seutukunnan asukkaat. Tietoisuus
INTRO-työpajasta on levinnyt pääsääntöisesti somessa sekä puskaradiolla. Tammelan kunta on
pyrkinyt nostattamaan tietoisuutta työpajasta myös omissa tiedotuskanavissaan.

Tuotot

Kustannukset

Ostetut palvelut, kuten lumityöt.
Myymälässä myydyt tuotteet.

Yleiset kiinteistön ylläpitokustannukset.
Yritystoiminnan menot, kuten kirjanpito, vakuutukset,
palkat, ajoneuvot.

“Palaute on ollut hyvää, toiminta on työllistänyt
Tammelan työttömiä kuntalaisia sekä tarjonnut
nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään.”
Vastuut: Toiminnan päärahoittaja on Tammelan kunta, joka on myös vastuussa tiloista. Toiminnan ylläpitämisen turvaamiseksi on palkattu muutama
ihminen hoitamaan työpajan asioita.
www.teepuu.ﬁ

Kyläkanootti

Kojonkulma,
Loimaa

Kojonkulman kyläyhdistys ylläpitää soutuvenettä, kanootteja sekä pelastusliivejä laiturin yhteydessä keskellä kylää. Laituri on rakennettu talkoilla kaupungin rahallisella avustuksella, ja
soutuvene, kanootit sekä pelastusliivejä on lainattu kyläläisiltä. Veneet ovat vapaassa, ilmaisessa
käytössä kesäaikaan, ilman varausjärjestelmää.
Toimintaa on markkinoitu vähän; maininta talouksiin jaettavissa kylätiedotteessa, muuten
tieto on levinnyt ihmiseltä ihmiselle. Veneiden käyttäjiä ovat kyläläiset, ja soutajia käy myös
lähikaupungista asti.

Tuotot

Kustannukset

Vapaaehtoinen kannatusmaksu
kyläyhdistyksen tilille.

Ei juoksevia kustannuksia. Laiturin rakennukseen saatu
kaupungilta avustusta.

“Käyttäjät ovat ihmetelleet toiminnan ilmaisuutta.
Laituri on näkyvällä paikalla, jolla vältetään
ilkivaltaa.”
Vastuut: Luotetaan, että veneiden käyttäjä kertoo jos jotain häviää tai hajoaa.
Käytännössä kyläyhdistys hoitaisi kustannukset. Kolmen vuoden aikana
vahinkotapauksia ei ole sattunut.

Kyläpyörät

Kalkkinen,
Asikkala

Paikallisen pyöräliikkeen lopetettua vanhat pyörät lahjoitettiin kyläyhdistykselle.
Ne kunnostettiin ja maalattiin kirkuvan keltaisiksi, jotta ne erottaisi kyläpyöriksi.
Pyörät ovat olleet satamaan tulevien veneilijöiden käytössä, jossa myös pyöräparkki sijaitsee. Näin
turistit ja veneilijät voivat käydä kylällä kaupassa, myös kauempanakin tutustumassa alueeseen.
Kyläaktiivit pitävät huolta pyörien palautumisesta tarvittaessa. Pyörät ovat ilman lukkoa ja
korvausta, ja kesäaikaan kuka vain voi ottaa kyläpyörän lainaan.

Tuotot

Kustannukset

Ei tuottoja.

Pieniä kustannuksia, vanhan pyöräliikkeen varastoista saatu
osat ja välineet korjaus- ja kunnostustarpeille.

“Kyläpyöräkokeilu on hyvin onnistunut, vaikka aluksi
epäiltiin. Tästä saadaan kylälle hyvää mainetta,
ja meidät muistetaan.”
Vastuut: Kyläpyörää käytetään omalla vastuulla. Mahdollisissa vahinkotilanteissa kyläyhdistys korjaa pyörät. Kypäriä on tarjolla turvallisuuden takaamiseksi.

Kyläsauna

Teuro,
Tammela

Teuron kyläyhdistys ylläpitää saunaa, joka on asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden vapaassa
käytössä. Ovia ei ole lukittu, ja saunaa saa lämmittää koska vain. Kyläsaunan kunnostamiseen
saatiin tukea Leader-ryhmä Lounaplussalta.
Saunan käyttäjiä ovat oman kylän asukkaat ja kesäasukkaat. Saunaa vuokrataan myös kylän
ulkopuolisille, esim. ryhmille. Markkinointi on tapahtunut puskaradion kautta sekä kylän
nettisivuilla.

Tuotot

Kustannukset

Vuokratulot kylän ulkopuolisilta
ryhmiltä.

Polttopuut, palovakuutus.

“Mukavaa, että kylän keskustassa on uusi paikka
jossa kokoontua. Tyytyväisiä on oltu.”

Vastuut: Vahinkon sattuessa kylätoimintayhdistys korvaa vahingot.
Ilkivaltatapauksissa tekijät korvaavat.

Latokahvila

Kumpula,
Helsinki

Vapaaehtoiset mökkiläiset ylläpitävät Kumpulan siirtolapuutarhassa latokahvilaa kesäkauden joka
sunnuntai. Kahvilanpitäjät olivat palstalaisia, jotka myös valmistavat myytävät herkut.
Lisämyytävää saadaan myös vapaaehtolaisleipureilta, käsityökerhon ja Kätsyjen tuotteista.
Lisäksi Latokahvilassa pidetään musiikki-iltoja ja Avoimet puutarhat – tapahtumia.
Toiminnan perimmäinen tarkoitus on lisätä yhteisöllisyyttä, yhteyttä naapurustoon sekä saada
aivan uuta väkeä mukaan toimintaan. Latokahvilaa markkinoidaan puutarhan ilmoitustaululla
sekä mökkiläiseltä toiselle.

Tuotot
Myytävien tuotteiden kaikki tuotot
menevät Kumpulan siirtolapuutarhayhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Kustannukset
Vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi yhdistys voi rahallisesti hieman
tukea Latokahvilaa.

“Mukava kohtaamispaikka puutarhatyön lomassa.”

Vastuut: Yhteisvastuu toiminnasta.

Leluloota

Turenki,
Janakkala

Lelulaatikko on kaikkien kävelykadun leikkipaikkaa käyttävien ihmisten vapaassa käytössä oleva
palvelu, josta voi lainata leluja. Yrittäjä Kirsi Valto yrityksestä hand made by Kirsi Valto sai laatikon
kunnalta ja ehosti laatikon ulkonäköä. Laatikon lelut oli hankittu kirpputorilta ja toiminnan
jatkuessa sen käyttäjät ovat täydentäneet laatikkoa vapaaehtoisesti. Ideana on, anna-leiki-palauta.
Asiakkaita ovat leikkipaikan käyttäjät. Tieto lelulaatikon olemassa olosta on pääsääntöisesti
levinnyt puskaradiolla, mutta myös “Omalta Kylältä Hämeestä” oppaasta.

Tuotot

Kustannukset

Varsinaista taloudellista tuottoa
ei ole, mutta se parantaa
lapsiperheiden viihtyvyyttä
alueella.

Alkuun muutamia leluja kirpputorilta.

“Lelulaatikko on ihana idea mikä palvelee alueen
lapsiperheitä! Ei tarvitse raahata kotoa omia leluja
tai ostaa niin paljon uusia.”
Vastuut: Ilkivaltaa ei ole leikkipaikan käyttäjien mukaan esiintynyt, joitain
leluja on jätetty tosin leikkipaikalle levälleen.

Monitoimihalli

Teuro,
Tammela

Kyläyhdistyksen vapaaehtoiset ylläpitävät monitoimihallia, josta löytyy korjaushalli koneiden
korjaukseen, lahtivaja riistan käsittelyyn, kuntosali, kutomotila, kokoushuone ja kirjasto. Halli
rakennettiin talkoilla ja siihen saatiin Leader-investointirahoitusta. Toimintaa on vuoden ympäri.
Hallin käyttäjiä ovat kylän asukkaat, maanviljelijät ja muut koneiden korjaajat, metsästäjät,
kuntoilijat, kesäasukkaat. Puolella kylän asukkaista on avain hallille. Hallia on markkinoitu kylän
asukkaille jaettavassa kylätiedotteessa, nettisivuilla ja facebookissa.

Tuotot

Kustannukset

Maksulliset, vuokrattavat tilat
joko päivä- tai kuukausikäyttöön, eläintenkäsittelymaksut

Lämmitys, sähkö, vesi, kiinteistövakuutus, ajoittain työkalujen
ostoa.

“Maanviljelijät ovat olleet tyytyväisiä, kun heidän ei
tarvitse rakentaa omaa lämmintä tilaa traktoreiden
korjaukseen”
Vastuut: Vahinkon sattuessa (hajoaminen, työkalujen katoaminen) kylätoimintayhdistys korvaa vahingot. Ilkivaltatapauksissa tekijät korvaavat.
www.teuro.ﬁ

SPOTTI Etätyötila

Heinola

Spotti on Heinolan kaupungin elinvoimapalveluiden tarjoama maksuton yhteisöllinen työskentelytila, jossa voi tehdä etätöitä ja kokoustaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Spotti on rakentunut
selvitysten ja kehityshankkeiden avulla vuokratilaan. Tilasta löytyy nykyaikaista kokoustekniikkaa,
kokoushuoneita, puhelinkoppi ja etätyöpisteitä. Toimintaa on ympäri vuoden, päivisin tilaan on
avoimet ovet ja iltakäyttöä varten on mahdollista saada älylukkoon avain. Kokoustiloja voi varata
soittamalla tai sähköpostilla, etätyöpisteisiin ei ole varausjärjestelmää.
Tilaa käyttää 80-120 ihmistä viikoittain: Päivisin yrittäjiä asiakastapaamisissa tai kokouksissa,
etätyöntekijöitä, kesäisin varsinkin mökkiläisiä. Iltaisin tilaa käyttävät mm. yhdistykset ja urheiluseurat. Markkinointi on tapahtunut omien nettisivujen kautta, facebook- ja kirjemainonnalla.

Tuotot

Kustannukset

Lisäarvoa lähialueen yrityksille, kun
Spotin asiakkaat käyvät esim.
kahvilla ja syömässä Heinolan
keskustassa.

Osittain hankerahoituksella tilan suunnittelu, väliseiniä,
tekniikkaa, huonekaluja. Vuokrakustannukset.
Yleiset kiinteistökustannukset, kuten sähkö, vesi, netti.

“Asiakkaat arvostavat persoonallista, ei-toimistomaista,
avaraa ja muuntuvaa miljöötä. Perheiden arki
helpottuu, kun vanhempien työmatka lyhenee.”
Vastuut: Käyttäjä on taloudellisessa vastuussa toimitilahuoneistolle ja
irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista. Tilat on siistittävä käytön jälkeen.
Kahden toimintavuoden aikana ei ole ollut epäselviä tapauksia.
www.heinola.ﬁ/spotti

Sysmän kino

Sysmä

Sysmän Kinossa näytetään elokuvia muutaman kerran viikossa. Kesäkuukausina teatteri on
tauolla, ja näyttävää teatteritaloa vuokrataan esimerkiksi juhlatilaksi. Kino pyörii vapaaehtoisten
paikallisten voimin 4H-yhdistyksen alaisena.
Ohjelmistossa on paljon uusia ja ajankohtaisia elokuvia, mutta katsojien toiveita kuunnellaan
herkällä korvalla ja tarjontaa on kaikenikäisille. Ohjelmisto julkaistaan lähilehdessä, 4H-yhdistyksen nettisivuilla sekä facebookissa.

Tuotot

Kustannukset

Lipputulot

Esityslupa elokuvan levittäjältä.
Kunta ostaa teatteripalvelua 4H-yhdistykseltä, joten talousasiat menevät kunnan kautta.

“Näytämme elokuvia laidasta laitaan, ensi-iltojakin,
jottei niitä tarvitse mennä kauas katsomaan.”
Vastuut: Kunta omistaa tilat ja laitteet, joten vastuu on heillä. 4H-yhdistys
vastaa teatterin toiminnasta kunnalle.
www.sysma.4h.fi/kino/

Tavaralainaamo

Työtjärvi,
Hollola

Saaranlähteen omakotiyhdistyksellä on lainattavissa olevia puutarhavälineitä, radonmittari sekä
vene, jotka on hankittu yhdistyksen jäsenmaksuilla. Välineet ovat käytettävissä kausien ja tarpeiden mukaisesti. Välineet ovat vapaasti noudettavissa tietystä osoitteesta ja niistä pidetään luetteloa, jonka perusteella tiedetään, kenelle ne on luovutettu. Venettä varten on olemassa varauskirja.
Aiemmin koneista kerättiin pientä vuokraa, mutta siitä luovuttiin koska rahojen tilitys koettiin
hankalaksi.
Tavaralainaamon käyttäjiä ovat Saaranlähteen omakotiyhdistyksen jäsenet.

Tuotot

Kustannukset

Jäsenmaksut, joiden suuruus
päätetään vuosikokouksessa.

Tavaroiden hankinta ja mahdolliset huollot ulkopuolisilla
toimijoilla.

“Toiminta on pelannut hyvin ja totta kai kaikki
perustuu luottamukseen.”

Vastuut: Ilkivaltaa ei ole ollut ja kaikki ovat kohdelleet tavaroita hyvin. Tavaroita on huollettu pääsääntöisesti itse.

Tavaralainaamo 2

Anttilanmäki,
Lahti

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys on perustamassa tavaralainaamoa, jonka avulla alueen
asukkaat voivat lainata ympärivuotisesti yhdistyksen omistuksessa olevien laitteita/tavaroita ja
asukkaalta asukkaalle olevia tarvikkeita, osaamista tai tiloja. Toimintaa kehitetään Jalotus -hankkeen avulla.
Toiminta on käynnistysvaiheessa; sovitaan lainauksen pelisäännöt, mahdolliset vastineet,
kartoitetaan alueen tarpeet sekä etsitään sopiva varausalusta tavaralainaamolle. Tavaralainaamoa
markkinoidaan asukasyhdistyksen ilmoitustauluilla, nettisivuilla ja kevättiedotteessa sekä
Facebookissa että Instragramissa.

Tuotot

Kustannukset

Suunnitteella esim. 1/5/10 € maksu/
tavara. Lisäksi asukasyhdistys
kerää 10 € jäsenmaksun.

Suunnitteella vuokrata ”kylätalo” alueelta, jossa tavaralainaamo voisi toimia. Etsitään myös yhteistyökumppaneita, jotka
jakaisivat tilan kustannukset. Varausalustan ylläpito.

“Alkuun lähdetään lainaamo - ja vaihdanta -toiminnan
kehittämisestä. Meillä toimii jo pienimuotoisesti
asukkaiden vaatelainaamo.”
Vastuut: Lainaajan vastuulla. Lisäksi luotetaan, että lainaaja ilmoittaa
rikkinäistä tavaroista tai korjaa ne itse.
www.anttilanmaki.ﬁ

Voimakassit

Kuhmoinen

Kuhmoisen kunta lainaa maksutta kuntalaisille repullisen liikuntavälineitä. Voimakassin voi
noutaa yhteystietojaan vastaan sivistystoimen hallintosihteeriltä. Laina-aika on 2 viikkoa kerrallaan ympäri vuoden. Voimakasseja on lainattavissa yhteensä 10 kpl.
Voimakassi sisältää: tennispallo, naru, vastuskuminauhat: kevyempi punainen ja raskaampi vihreä,
hernepusseja, 2 kpl 1kg käsipaino, 1-3 kpl ilmapalloja, laminoidut ohjelaput välineiden käyttöön.

Tuotot

Kustannukset

Ei tuottoa.

Kunta on rahoittanut tarvikkeet kuntalaisten käyttöön.

“Voimakassit ovat olleet pääsääntöisesti ikäihmisten
käytössä noin vuoden verran (2018-2019), jonka
aikana yhtään tuotetta ei ole hävinnyt tai
rikkoutunut.”
Vastuut: Kunta on vastuussa tuotteista. Kuntalaisten vastuulla on ilmoittaa
hävinnyt tai rikkoutunut tuote.

Yhteiskäyttöautot

Useita sijainteja

Eri toimijoilla on yhteiskäyttöautoja, joiden varaaminen ja maksaminen tapahtuu yleensä
mobiilisovelluksella tai verkkosivulla. Joidenkin toimijoiden autot voi palauttaa eri sijainteihin
vapaammin, kun taas osat palautetaan noutopaikkaan. Jotkut kunnat tarjoavat kunnan autoja
vuokrattaviksi kuntalaisille arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Muut toimijat ovat yrityksiä, joiden autot
on hankittu yhteiskäyttötarkoitusta varten.

Tuotot

Kustannukset
Vuokraushinta, esim tunti- tai päiväkohtainen

“Lainaus on helppoa ja satunnaiselle käyttäjälle
halvempaa kuin taksit.”

Vastuut: Kuten autonvuokraamoissa; itse aiheutetun vahingon sattuessa
maksettavaksi tulee tietyn suuruinen omavastuuosuus, joka vaihtelee
tarjoajan mukaan.

