
 
 
 
 

 

	 	

Yhteiskäyttöautoilu vähentää yksityisautoilua – kaduilla jopa 1000 
yksityisautoa vähemmän kuin vuosi sitten 
DriveNow-yhteiskäyttöautot ovat kulkeneet pääkaupunkiseudulla vuoden. Yhteiskäyttöautot 
käyttäjineen ovat muokanneet voimakkaasti niin katukuvaa kuin ihmisten tapaa liikkua. 
DriveNow’lla on Suomessa 20 000 käyttäjää. 12 % auton omistajista on jo luopunut omasta 
autostaan tai ostoaikeistaan. 
 
Lähivuosina pääkaupunkiseudun kaduilla on tuhansia yksityisautoja vähemmän 

• DriveNow’n asiakastutkimukseen* vastanneista auton omistavista käyttäjistä 5 % on luopunut 
tai on aikeissa luopua omasta autostaan, kun taas 7 % on luopunut ostoaikeista kokonaan tai 
lykännyt toistaiseksi oman auton ostoa. Pelkästään asiakastutkimukseen vastanneiden 
ansiosta kaduilla on jo nyt 84 yksityisautoa vähemmän. 

o Yksityisautojen määrä on vähentynyt 1000 autolla, kun osuus suhteutetaan 
DriveNow’n koko käyttäjämäärään (20 000 käyttäjää, joista 50% oma auto). 

o DriveNow’n aktiivikäyttäjistä (top 500) jopa 26 % on asiakastutkimuksen mukaan 
luopunut tai luopumassa autostaan. Mikäli kaikki DriveNow’n käyttäjät toimisivat kuin 
kaikkein aktiivisimmat kuskit, yksityisautojen määrä olisi laskenut 2600 autolla. 

• 32 % tutkimukseen vastanneista kertoi harkitsevansa yksityisautostaan luopumista kokonaan 
ja siirtymistä käyttämään yhteiskäyttöautoja sekä muita liikkumisen muotoja kuten julkista 
liikennettä.  

o Yksityisautojen määrä voi vähentyä lähivuosina 3500 autolla pelkästään nykyisten 
DriveNow’n käyttäjien ansiosta. 

• 21 % tutkimukseen vastanneista auton omistajista on vähentänyt omistamansa auton käyttöä 
DriveNow’n ansiosta. 

 
Yhteiskäyttöautoilun ekologisuus kiinnostaa 

• Vuodessa DriveNow Suomen käyttäjäksi on rekisteröitynyt 20 000 ihmistä. 
• 79 % kuljettajista on miehiä ja käyttäjien keski-ikä on 34 vuotta. Kaikkein aktiivisimpien 

käyttäjien (top 500) ikähaarukka on 19–75 vuotta. 
• Ajossa on yhteensä 150 autoa (BMW & Mini), joista sähköauto BMWi3 on suosituin. 
• 83 % käyttäjistä pitää asiakastutkimuksen mukaan ekologisuutta tärkeänä asiana DriveNow’n 

valinnassa. 
• Toiminta-alue kattaa Helsingin kantakaupungin ja osan esikaupunkialueista sekä alueita 

Espoosta, Vantaalta ja Helsinki-Vantaan lentoaseman. 
• DriveNow’n käyttäjät hyödyntävät yhteiskäyttöautoja tyypillisesti yhdessä julkisen liikenteen 

kanssa. 
• DriveNow’ta käytetään eniten lentokenttäajoihin, työmatkoihin ja harrastuksiin kulkemiseen. 
• DriveNow’lla on aktiivinen yli 1 300 käyttäjän DriveNow & Friends -yhteisö Facebookissa, 

jossa jaetaan käyttökokemuksia, käydään keskustelua tulevaisuuden liikkumisesta sekä 
kehitetään yhdessä DriveNow’n toimintaa. 

  
Kaupunkikuva muuttuu radikaalisti, kun yhteiskäyttöautot ja kimppakyydit yleistyvät. Tällä hetkellä noin 
50 % helsinkiläisistä omistaa yksityisauton. Jos kolmannes helsinkiläisistä yksityisautoilijoista luopuu 
omasta autostaan ja siirtyy käyttämään yhteiskäyttöautoja, Helsingin kaduilla on tulevaisuudessa yli 
100 000 autoa vähemmän. Ihmisten liikkuminen helpottuu, liikenneruuhkat pienenevät, liikkumisen 
kustannukset laskevat, liikennepäästöt vähentyvät ja liikkumisen turvallisuus lisääntyy. Kaupunkiin 
tulee enemmän elämää! 
  
  
*Asiakastutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena DriveNow Suomen asiakkaille helmi–maaliskuussa 2018, ja siihen vastasi 1 387 
rekisteröitynyttä DriveNow-käyttäjää. DriveNow-yhteiskäyttöautot tulivat Suomeen toukokuussa 2017. 


