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Huippusuositut sähköpotkulaudat 
saapuvat Turkuun 

Maaliskuussa Helsingin katukuvaan ilmestyneet sähköpotkulaudat saapuvat tänään 
Turkuun, kun ruotsalainen mikromobiiliyritys VOI tuo sähkökäyttöiset potkulaudat 
kaikkien kaupungissa liikkuvien käyttöön. Sähköpotkulaudoissa hyödynnetään 
samaa teknologiaa kuin sähköautoissa, ja niiden avulla pyritään parantamaan 
liikkuvuutta sekä elämänlaatua kaupunkialueilla päästöjä ja melua vähentämällä. 
VOI Scooters -sähköpotkulaudat ovat käytössä jo 18 kaupungissa muun muassa 
Ruotsissa, Espanjassa, Portugalissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Ranskassa. 
 
Ruotsalainen VOI on viimeisen vuoden ajan kehittänyt aktiivisesti päästöttömän 
liikkumisen tapoja ja tuo Turun sisällä matkustamiseen ensimmäistä kertaa sähköiset 
potkulaudat. Alkuun sähköpotkulautoja ilmestyy turkulaisten käyttöön noin 200 
kappaletta. Kuka tahansa voi käyttää sähköpotkulautaa kertamaksua vastaan ja 
jättää sähköpotkulaudan käytön jälkeen seuraavan henkilön käyttöön.  
 
”Olemme erittäin innoissamme Turun kaupungin kanssa solmimastamme 
sopimuksesta”, kertoo Fredrik Hjelm, VOI:n perustaja ja toimitusjohtaja. ”Turusta 
tulee samalla 19. kaupunki Euroopassa, jossa VOI:n sähköpotkulaudat on otettu 
käyttöön viimeisen kymmenen kuukauden aikana.” 
 
VOI:n tavoitteena on polttomoottoriautojen, liikenneruuhkien ja päästöjen 
vähentäminen Euroopan suurkaupungeissa. Yritys perustettiin Ruotsissa vuonna 
2018, ja se mullistanut nopeasti tavan, jolla ihmiset liikkuvat kaupungeissa. VOI 
Scooters -sähköpotkulautoja käyttää jo noin 1 000 000 ihmistä 18 eri kaupungissa 
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Espanjassa, Portugalissa ja Ranskassa. 
 
Jotkut turkulaiset ovat koeajaneet VOI:n sähköpotkulautoja jo muissa kaupungeissa 
ja iloitsevat nyt uuden kaupunkiliikkumisvälineen saapumisesta kotikaupunkiinsa. 
 
”Sähköpotkulaudat edistävät minulle tärkeitä asioita: ne mahdollistavat nopean 
liikkumisen ilman turhia päästöjä. Ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys vaan 
fakta, johon kaikkien tulisi herätä viimeistään nyt. Yksityisautoilun kannattavuutta 
erityisesti lyhyillä matkoilla tulee kyseenalaistaa, ja on todella hienoa, että Turkuun 
ilmestyy lisää ketteriä ja ilmastolle kevyempiä vaihtoehtoja”, kommentoi syntyjään 
turkulainen pop-tähti Robin Packalén.  
 
Sähköpotkulaudoissa hyödynnetään samaa teknologiaa kuin sähköautoissa. Niiden 
litiumiakuista syntyy tuotantovaiheessa tavallista akkuja vähemmän päästöjä, ne 
kestävät pitkään ja ovat elinkaarensa lopussa täysin kierrätettävissä. Litiumakut 



ladataan tavallisesta sähkövirrasta.  
 
Lanseerausviikolla sähköpotkulautoja löytyy Turussa todennäköisimmin Vanhan 
Suurtorin läheisyydestä.  

Lanseerauspäivänä 23.5. sähköpotkulautoja esitellään klo 11 alkaen Aurajoen 
rannassa sijaitsevan Ravintola Niskan edessä osoitteessa Kristiinankatu 1 sekä 
Vanhalla Suurtorilla. 

 Näin sähköpotkulaudat toimivat: 

• Kuka tahansa voi etsiä ja ottaa sähköpotkulaudan käyttöönsä VOI-
mobiilisovelluksen avulla. 

• Sähköpotkulaudan käyttöönotto maksaa yhden euron. Tämän jälkeen käyttäjä 
maksaa 0,1–0,3 euroa jokaisesta käyttöminuutista. Hinta vaihtelee kysynnän 
mukaan ja on alimmillaan, kun kysyntä on vähäisintä. 

• Sähköpotkulaudalla voi ajaa maksimissaan 20 km/h. 
• Liikenteessä sillä tulee matkata pyöräkaistoilla ja muutenkin pyöräilyn 

sääntöjä noudattaen. 
• Vain yksi ihminen saa ajaa sähköpotkulaudalla kerrallaan. 
• Sähköpotkulauta tulee jättää käytön jälkeen siististi paikalle, josta toinen 

käyttäjä voi jatkaa sen käyttöä. 
• Sähköpotkulaudat ladataan VOI:n toimesta öisin. 
• Sähköpotkulautoja voivat käyttää kaikki yli 18-vuotiaat. 

 
 
Lisätiedot:  
 
Fredrik Hjelm, toimitusjohtaja ja perustaja, VOI, fredrik.hjelm@voiapp.io 
Kristina Nilsson, viestintäjohtaja, VOI, press@voiapp.io 
https://voiscooters.com 
https://www.instagram.com/voiscooters 
https://www.facebook.com/voiscooters 
https://twitter.com/voiscooters 
 
 
VOI on elokuussa 2018 perustettu urbaanin liikkumisen yritys, joka tarjoaa 
yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja kaupungeille ja paikallisille yhteisöille. Uskomme, 
että sähköpotkulaudat ovat keskeisessä osassa muuttamassa tulevaisuuden 
kaupunkiliikkumista. Haluamme varmistaa, että muutos tapahtuu oikealla tavalla – 
innovatiivisen teknologian avulla, kaupunkien ja hallitusten kanssa käytävän avoimen 
ja läpinäkyvän dialogin kautta ja soveltamalla tuotteitamme paikallisiin tarpeisiin. 
Sähköpotkulaudalla pääset ketterästi liikkumaan kaupungissa minne vain – 
päästöittä. 
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