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DriveNow-yhteiskäyttöautot saapuvat huomenna Helsingin kaduille 

OP Ryhmän Suomeen tuomat DriveNow-yhteiskäyttöautot aloittavat toimintansa 

Helsingissä ja lähialueilla 24.5., jolloin autot ajetaan kaupunkiin rekisteröityneiden 

asiakkaiden voimin. DriveNow on kerännyt jo yli 2400 rekisteröitynyttä asiakasta. 

- Suosio ja rekisteröityneiden asiakkaiden määrä jo tässä vaiheessa on yllättänyt meidät – on 

ollut mahtavaa nähdä innostus uutta palvelua kohtaan. Moni on ehtinyt kertoa palvelun 

tulevan osaksi päivittäistä liikkumista esimerkiksi tarhamatkoille tai kauppareissuille, 

DriveNow Finlandin liiketoimintajohtaja Timo Valtonen sanoo.  

DriveNow-palvelu tarjoaa Helsingissä 150 BMW:tä ja MINIä kenen tahansa käyttöön 

minuuttipohjaisella hinnoittelulla. Autot ovat rekisteröityneiden asiakkaiden käytettävissä 

24.5. alkaen. Autojen pääjoukko saapuu Helsinkiin tehtävään ilmoittautuneiden asiakkaiden 

ajamana kello 8-10 välillä.  

- DriveNow muuttaa ajatustamme liikkumisesta ja auton käytöstä: parhaimmillaan auton voi 

ottaa spontaanisti kadulta käyttöön silloin kun tarvitsee, jättää sen parkkipaikalle ajon 

päättyessä ja palata takaisin toisella DriveNow-autolla tai esimerkiksi joukkoliikenteen tai 

kaupunkipyörän kyydissä, OP Ryhmän liikkumisen palveluista vastaava hankejohtaja Sonja 

Heikkilä kertoo. 

DriveNow on käytössä jo 11. suuressa eurooppalaisessa kaupungissa. Toimintakaupungeissa 

DriveNow’n tyypillinen käyttöaika on 20-40 minuuttia kerrallaan. 

- Euroopassa palvelua käytetään eniten työmatkoilla sekä ravintola- ja shoppailureissuilla. 

DriveNow’n tulo markkinoille on lisännyt yhteiskäyttöautojen käyttöä merkittävästi. Yksi 

keskeinen syy on DriveNow-autojen hyvä saatavuus: tavoitteena on, että auton löytää 

toiminta-alueen sisältä aina heti lähiympäristöstään, Heikkilä kertoo. 

Palveluun voi rekisteröityä ilmaiseksi 11.6. asti. Rekisteröityvä asiakas saa samalla myös 20 

ilmaista ajominuuttia. Rekisteröitynyt asiakas maksaa vain palvelun käytöstä, eikä 

esimerkiksi erillisiä kuukausimaksuja ole lainkaan. 

Lähin auto löytyy sovelluksella, maksu minuuttien mukaan 

DriveNow-autoja löytyy Helsingistä laajalta alueelta, Espoon Leppävaarasta, Keilaniemestä ja 

Otaniemestä sekä Helsinki-Vantaan lentokentältä.  

DriveNow-mobiilisovellus kertoo käyttäjälle, missä lähin vapaa auto sijaitsee. Auton voi myös 

varata sovelluksella omaan käyttöön, ja sen ovet avataan ja lukitaan joko sovelluksella tai 

asiakaskortilla. Autot ovat käytössä ympäri vuoden ja vuorokauden, ja ajon jälkeen auton voi 

jättää mille tahansa palvelun käytössä olevalle parkkipaikalle kantakaupungissa ja muualla 
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pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Helsingissä käytössä ovat kaikki asukaspysäköinnille sallitut 

paikat, ja Espoossa yhteiskäyttöautoille varatut parkkipaikat.  

Asiakkaaksi rekisteröityminen onnistuu DriveNow’n verkkosivulla osoitteessa www.drive-

now.fi. Suomessa rekisteröidyllä DriveNow-asiakaskortilla ja sovelluksella voi myöhemmin 

tänä vuonna ajaa myös kaikissa muissa toimintakaupungeissa. 

Kaikki DriveNow-autot ovat uusia BMW:n ja Minin malleja: käytössä on sekä pieniä BMW 1-

sarjan autoja ja Minejä että tilavampia malleja kuten BMW X1 tai BMW3-sarjan farmari. 

Valikoimassa on myös täyssähköauto BMW i3. Autot ovat valkoisia, ja ne on helppo 

tunnistaa DriveNow’n ja OPn Liikkumisen palveluiden logoista.  

 

Lisätietoja: 

DriveNow Finland 

liiketoimintajohtaja Timo Valtonen 

OP 

Sonja Heikkilä, OPn liikkumisen palveluista vastaava hankejohtaja 

OPn ja DriveNow Finlandin haastattelupyynnöt OPn viestinnän kautta, viestinta@op.fi, p. 

050 523 9904 

 

DriveNow 

DriveNow on BMW Groupin ja Sixt SE:n yhteisyritys, joka tarjoaa yhteiskäyttöautoja 

lukuisissa Euroopan kaupungeissa. Laadukkaaseen ja hyvin varusteltuun autokantaan kuuluu 

BMW- ja MINI-autoja. Auto voidaan vuokrata mistä tahansa ja palauttaa mihin tahansa 

kaupungeittain määritellyn toiminta-alueen sisällä. Yli 875 000 rekisteröityä asiakasta 

käyttävät DriveNow-sovellusta ja verkkosivuja autojen löytämiseen ja varaamiseen. 

DriveNow-verkosto kattaa yli 5 000 autoa Münchenissä, Berliinissä, Düsseldorfissa, Kölnissä, 

Hampurissa, Wienissä, Lontoossa, Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Brysselissä, Milanossa ja 

Helsingissä. Käyttäjät voivat käyttää DriveNow-palvelua kaikissa toimintakaupungeissa. 

Lähes 20 prosenttia autokannasta koostuu täyssähköisistä BMW i3 -malleista. Useiden 

tutkimusten mukaan yksi DriveNow-ajoneuvo korvaa vähintään kolme yksityisautoa. Näin 

DriveNow helpottaa suurkaupunkien liikenneongelmia. www.drive-now.com/fi/fi 

DriveNow-palvelun tarjoaa Suomessa OP Ryhmän tytäryhtiö OP Co-ride Oy. 

http://www.drive-now.com/

