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74 % suomalaisista suhtautuu positiivisesti tai neutraalisti 
sähköpotkulautoihin 

Mikromobiiliyritys Voi Technologyn ulkopuolisella tutkimuslaitoksella teettämästä kyselystä käy ilmi, 
että suomalaisten selvällä enemmistöllä on positiivinen tai neutraali suhtautuminen 
sähköpotkulautoihin. Myönteisimmät käsitykset sähköpotkulaudoista on nuorilla alle 22-vuotialla ja 
kriittisimmät 56–80-vuotiailla. 

Voi Technologyn Syno Intillä teettämästä kyselystä käy ilmi, että suomalaisista noin 14 prosenttia 
on kokeillut sähköpotkulautoja. Yli 20 prosenttia liikennemuotoa vielä kokeilemattomista haluaisi 
päästä testaamaan skuutteja. 

– Sähköpotkulautaa kokeilleiden joukko on erittäin monipuolinen. Skuuttien käyttö on toki 
yleisintä alle 35-vuotiaiden keskuudessa, mutta esimerkiksi 11 % 36–55-vuotiaista on 
testannut sähköpotkulautaa ja liki 4 % 56–80-vuotiaista, Voin Suomen maajohtaja Alpo 
Panula kertoo. 

Suomalaisten positiivinen suhtautuminen sähköpotkulautoihin tuli jossain määrin yllätyksenä 
Panulalle. Suomalaisista peräti 74 prosentilla on myönteinen tai vähintään neutraali suhtautuminen 
skuutteihin. 32 % suhtautuu lautoihin hyvin tai melko positiivisesti ja vain 26 % melko tai erittäin 
negatiivisesti. 

– Uutena liikennemuotona sähköpotkulaudoista on käyty paljon kriittistä keskustelua. Se on 
myös hyvä asia, sillä se on pakottanut niin käyttäjiä kuin alan toimijoitakin parantamaan 
toimintaansa. Samalla on kuitenkin saattanut syntyä virheellinen kuva suomalaisten 
suhtautumisesta sähköpotkulautoihin, sillä eniten äänessä on usein ollut juuri kriittisin väki, 
Panula toteaa. 

Käyttäjien mielestä sähköpotkulautailun suurin etu on mahdollisuus liikkua nopeasti kaupungeissa, 
joissa on ruuhkia. Tätä mieltä oli 68 % vastaajista.  

– Toiseksi tärkeimpänä asiana kyselyssä nousi esiin sähköpotkulautailun hauskuus, jonka 
listasi kärkeen liki 57 %. Naiskäyttäjien vastauksissa korostui erityisesti myös 
ympäristöystävällisyys, jonka listasi kärkeen 62 % vastaajista, Panula sanoo. 

Voin Syno Intillä teettämään kyselyyn vastasi 1 004 Suomessa asuvaa tammikuun aikana. Kysely 
oli väestöä demografisesti edustava. Kysely tehtiin verkossa. 
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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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