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DriveNow-yhteiskäyttöautot otettiin hyvin vastaan – rekisteröityneitä 

asiakkaita jo 8 000 

 
DriveNow-yhteiskäyttöautot saapuivat Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle 24.5. Palvelun 

suosio on jo ylittänyt odotukset – rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 8 000 ja kaikki 150 

autoa liikkuvat päivittäin. 

DriveNow-palveluun on rekisteröitynyt käyttäjiä tasaisesti ympäri pääkaupunkiseudun. 

Myös autot ovat aktiivisessa käytössä koko toiminta-alueella. Erityisen vilkkaasti autot 

lähtevät liikkeelle kantakaupungin ytimestä eli Kampista, Kruunuhaasta, Kalliosta ja 

Töölöstä sekä Lauttasaaresta, jossa autoja käytetään myös saaren sisäiseen 

liikkumiseen. Suosittuja alueita ovat myös Helsinki-Vantaan lentokenttä sekä Espoon 

Otaniemi ja Sello. 

DriveNow’n liiketoimintajohtaja Timo Valtosen mukaan suosio on ylittänyt odotukset. 

- On ollut mahtavaa nähdä innostus uutta palvelua kohtaan ja huomata, miten DriveNow 

on tullut osaksi päivittäistä liikkumista. Rekisteröityneitä asiakkaita on paljon myös 

toiminta-alueen ulkopuolella, kuten Jätkäsaaressa, Ruoholahdessa ja Arabiassa. Eräskin 

Kulosaaressa asuva käyttäjä kulkee ystävänsä kyydissä Ruskeasuolle harrastukseen, 

ottaa sieltä DriveNow’n ja ajaa sillä töihin Keilaniemeen. 

- Haluamme olla osa käyttäjiemme jokapäiväistä liikkumista. Seuraavaksi tähtäimessä 

on houkutella yrityksiä palvelun pariin, Valtonen kertoo. 

Palvelu on herättänyt kiinnostusta myös muualla Suomessa. Rekisteröityneitä käyttäjiä 

löytyy pääkaupunkiseudun ohella esimerkiksi Turusta, Lahdesta ja Hämeenlinnasta. 

Pohjoisin rekisteröityminen palveluun on tehty Saariselällä. 

- DriveNow on helppo yhdistää osaksi muuta liikkumista, kuten joukkoliikennettä, 

kaupunkipyöräilyä tai vaikkapa oman auton käyttöä. Samoin maakunnista tai ulkomailta 

junalla tai lentokoneella alkanut matka pääkaupunkiseudulle voi jatkua sujuvasti 

DriveNow’n ratissa, kertoo OPn liikkumisen palveluista vastaava hankejohtaja Sonja 

Heikkilä. 

- DriveNow’n asiakastutkimuksen mukaan DriveNow-kuljettajat käyttävät monipuolisesti 

eri liikennemuotoja ja ovat muita ahkerampia joukkoliikenteen käyttäjiä, Heikkilä lisää. 

DriveNow-palvelu tarjoaa Helsingissä 150 yhteiskäyttöautoa rekisteröityneille käyttäjille 

minuuttipohjaisella hinnoittelulla. Käyttöhinta, 57 senttiä minuutilta, sisältää 

polttoaineen, pysäköinnin ja vakuutukset. Rekisteröityneet käyttäjät saavat DriveNow’n 

käyttöönsä sovelluksella tai asiakaskortilla. 

DriveNow’n franchising-kumppanina Suomessa toimii OP. 

 

 



 

 

  

 

Lisätietoja: 

www.drive-now.fi 

Timo Valtonen, DriveNow Finlandin liiketoimintajohtaja 

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 900 000 rekisteröityä 

asiakasta käyttävät DriveNow-sovellusta ja verkkosivuja autojen löytämiseen ja 

varaamiseen. DriveNow-verkosto kattaa yli 5 700 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.fi 

  

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


