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SHARE NOW panostaa kestävään kehitykseen kasvattamalla 
sähköautojen määrää – Suomessa BMW i3 on suosituin auto 
 

● SHARE NOW:n strategiana on kasvattaa sähköautojen määrää 

● Tällä hetkellä yli 20 prosenttia SHARE NOW-autoista Euroopassa on sähköautoja, 

tavoitteena 25 prosenttia 

● 85 prosenttia Suomen käyttäjistä ajaa mieluummin sähköautolla kuin polttomoottorilla 

● 76 prosenttia Suomen asiakkaista on kokeillut sähköautoa, heistä peräti 46 

prosentilla ensimmäinen kerta tapahtui palvelun kautta 

 
Sähköinen kaupunkiautoilu Helsingissä 
Ympäristöystävälliset sähköautot muuttavat maailmaa tulevien vuosikymmenten aikana. 

Tällä hetkellä monet helsinkiläiset saavat ensikokemuksen sähköautoista 

kaupunkiautopalvelun kautta. 73 %:lla on kokemusta sähköautoista (DriveNow:n 

asiakskysely 12/2018, n=1 570). Heistä peräti 46 % oli istunut sähköauton ratissa 

ensimmäistä kertaa nimenomaan palvelun myötä. Kaupunkiautojen merkitys 

sähköautoilun popularisoijana on siis suuri. Helsingissä DriveNow:n autoista 7 % eli 10 

kappaletta on BMW i3 sähköautoja. 

“Helsinkiläiset rakastavat sähköautoja ja BMW i3:t ovat erittäin suosittuja DriveNow-

käyttäjien keskuudessa. Viime vuonna kolme eniten ajettua autoa olivat kaikki sähköautoja - 

nimiltään BMW i3 Juuso, Deiye ja Joona”, sanoo Timo Valtonen DriveNow:sta. 

Positiivinen kokemus on polku yleistymiseen ja asenteiden muokkaukseen: peräti 85 % 

DriveNow:n käyttäjistä ajaa mieluummin sähköautolla kuin polttomoottoriautolla. Vastaajien 

syissä sähköauton valintaan korostui vähäpäästöisyys ja ympäristöystävällisyys 

(valintakriteeri 69 %:lle vastaajista), ajomukavuus (65 %) ja hiljaisuus (56 %).  

 

Helsingissä kaivataan lisää latauspaikkoja sähköautoille – tällöin myös sähköautojen osuutta 

pystyttäisiin lisäämään. “Tähän tarvitaan aktiivista otetta ja yhteistyötä kaupungin puolelta. 

Esimerkiksi Hampurissa kaupunki ja DriveNow sopivat yhteiseksi tavoitteeksi liikenteen 

sähköistämisen. Yhteistyön tuloksena niin sähköautojen, kuin latauspaikkojenkin määrä 
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moninkertaistetaan. DriveNow-käyttäjät Helsingissä ovat jo täysillä mukana liikenteensa 

sähköistymisessä ja me kutsumme muut toimijat mukaan talkoisiin”, kertoo DriveNow:n Timo 

Valtonen. 

 
Lisää sähköautoja globaalisti 
SHARE NOW, car2go:n ja DriveNow:n yhdistymisestä syntynyt yritys, keskittyy 

sähköautojen määrän voimakkaaseen kasvattamiseen.   

 

“Olemme markkinajohtaja sähköisissä kaupunkiautoissa ja yksi sähköautoilun pioneereista. 

Mielestämme tämä on yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista ja strategisesti 

äärimmäisen tärkeää,” kertoo SHARE NOW:n toimitusjohtaja Olivier Reppert. 

“Tavoitteemme on nostaa sähköautojen osuus Euroopan autokannastamme neljännekseen 

vuoden loppuun mennessä. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaupunkiautojen tulevaisuus 

on sähköinen.”  

 

SHARE NOW:n sähköautojen osuus Euroopassa tällä hetkellä 20 prosenttia 
Sähköautojen määrä kasvattaminen 4.000 autoon olisi 26 prosenttia kaikista SHARE NOW -

autoista Euroopassa. Tällä hetkellä SHARE NOW:lla on sähköautoja 3.200 - 20 prosenttia - 

15.420 autosta viidessätoista eurooppalaisessa kaupungissa. Vertailun vuoksi vuonna 2018 

sähköautojen osuus uusien autojen rekisteröinneistä Euroopassa oli vain 1,3 prosenttia. 

Täysin sähköautoilla operoivissa neljässä kaupungeissa (Madrid, Amsterdam, Stuttgart ja 

Pariisi) yksin on 2.100 sähköautoa. Lisäksi 11 kaupungissa osa autokannasta koostuu 

täyssähköisistä BMW i3-autoista. 

 

Yli 12.000 sähköistä ajoja joka päivä 
SHARE NOW kaupunkiautoilla ajetaan yli 12.000 kertaa päivässä. Jatkuvasti kasvava 

kiinnostus sähköautoihin näkyy siinä että niillä ajettiin viime vuonna 29 miljoonaa kilometriä. 

Yhteensä Euroopassa on ajettu jo 121 miljoonaa sähköistä, täysin päästövapaata kilometriä. 

Sähköautojen osuus kaikista SHARE NOW-kaupunkiautojen ajoista on kasvanut jo 20 

prosenttiin. Sähköautojen määrän kasvattamisen ansiosta tämä trendi jatkaa kasvuaan 

tulevaisuudessa.  

 

 



 
 

3 

 
Lisätietoja SHARE NOW:sta 
 
SHARE NOW on yksi viidestä BMW Groupin ja Daimler AG:n liikkumisen palveluista.  Auton vuokraaminen helposti ja 

joustavasti on SHARE NOW:n ydin. SHARE NOW on maailman johtava yhteiskäyttöautoja tarjoava palvelu, jolla on yli neljä 

miljoonaa käyttäjää 30 maailman suurkaupungissa. Yrityksen tarjontaan kuuluu yli 20 000 autoa, joista 3 200 kulkee sähköllä. 

Palvelun ytimessä on helppokäyttöinen mobiilisovellus, joka tekee auton varaamisesta vaivatonta. SHARE NOW edistää 

ympäristön huomioivaa, kestävää kaupunkiautoilua ja vähentää liikenteen ruuhkia sekä päästöjä. Jokainen SHARE NOW:n 

yhteiskäyttöauto korvaa arviolta kahdeksan yksityisautoa ja palvelun autojen käyttöaste on korkea. SHARE NOW on maailman 

suurin yhteiskäyttöisten sähköautojen tarjoaja, jonka valikoimaan kuuluu sähköautoja 13 kaupungissa sekä lisäksi neljä 

ainoastaan sähköautoja hyödyntävää eurooppalaista kaupunkia. SHARE NOW:n tarjontaan kuuluu BMW-, Mercedes-Benz-, 

smart- sekä MINI-autoja. Helsingissä toistaiseksi saatavilla BMW- ja MINI-malleja. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Berliinissä.  
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