
 

Yhä useampi vaihtanut sähköpotkulautaan – VOIn uudet päivä- ja kuukausipassit 
saivat suursuosion 

VOI toi markkinoille kaksi viikkoa sitten kiinteähintaiset päivä- ja kuukausipassit. Nyt niiden 
myyntiluvut Turussa ja Helsingissä ovat jo nelinumeroisia. Tarjous houkuttelee erityisesti 
uusia käyttäjiä, sillä joka neljäs ei ole ollut yhtiön asiakkaana aiemmin. 

Sähköpotkulautayritys VOIn tarjoamat uudet passituotteet on otettu Suomessa erittäin 
hyvin vastaan. Yhtiön Suomen maajohtajan Christina Moe Gjerden yllätti erityisesti 
kokonaan uusien asiakkaiden määrä. 
 

- Jopa joka neljäs käyttäjistä ei ole aiemmin käyttänyt palvelujamme. Tämä voi 
viestiä siitä, että moni aiemmin joukkoliikennettä käyttänyt on kokenut 
turvallisemmaksi valita liikkumismuodokseen sähköpotkulaudan. Erityisesti 
minua ilahduttaa, että naiskäyttäjien määrä on lisääntynyt huomattavasti. 

- Kaupunkien purkaessa rajoituksiaan tiet alkavat taas ruuhkautua 
työmatkaliikenteestä ja ilmanlaatu huononee. Sähköpotkulautojen avulla 
voimme vapauttaa kaupungeissa tilaa ja pitää huolta ilmanlaadusta. 

 
Työmatkalaisten lisäksi VOIn päiväpassit ovat kaupungissa vierailevien turistien 
suosiossa. 
 

- Meillä on suuri joukko asiakkaita, jotka hyödyntävät päiväpassia. Datan 
perusteella näyttäisi siltä, että sähköpotkulaudat on löydetty käteväksi 
tavaksi kiertää päivän aikana kaupungin eri nähtävyyksiä. Jopa 25 % on 
täysin uusia sähköpotkulautakäyttäjiä, Moe Gjerde jatkaa. 

 
VOI ei kerro tarkkoja passien myyntilukuja, mutta luku on kuitenkin Moe Gjerden mukaan 
jo nelinumeroinen, vaikka lanseerauksesta on kulunut vasta muutamia viikkoja. Moe 
Gjerde muistuttaa kaikkia uusia käyttäjiä tutustumaan sähköpotkulautoihin liittyviin 
liikennesääntöihin. Yhtiön Ride like Voila -liikennekoulu on ainoa sähköpotkulautailijoille 
suunnattu virtuaalinen kurssi. Yhtiö palkitsee sen suorittajia krediiteillä, joita voi käyttää 
ajoihin.  
 

- Kuukausipassien kysyntä ja sähköpotkulautojemme käyttäjämäärät ovat 
lisääntyneet kahden viimeisen viikon aikana merkittävästi, minkä lisäksi 
näemme kasvavaa kysyntää sähköpotkulaudoille ydinkaupunkialueiden 
ulkopuolella. Tämän vuoksi olemme päättäneet lisätä sähköpotkulautojemme 
määrää palvelemaan entistä suurempaa käyttäjäkuntaa laajemmalla 
toiminta-alueella, Moe Gjerde sanoo. 

 
 
Näin VOI-passi toimii 
Kiinteähintaiseen VOI-passiin sisältyvät kaikki käyttäjän matkat, jotka ovat kestoltaan alle 
45 minuuttia, 30 päivän tai 24 tunnin ajan, ilman avausmaksua. Käyttöjakso alkaa passin 
ostohetkellä, ja kuukausilippu uusitaan automaattisesti ajanjakson lopussa, ellei tilausta 
lopeteta ennen uusimispäivää. Tilauksella ei ole sitovaa aikaa. 



 
Ajojen kestoa rajoitetaan sähköpotkulautojen yhteiskäytön vuoksi. Sesonkiaikana yhtä 
VOI-skuuttia käyttää keskimäärin seitsemän ihmistä päivässä, mikä on hyvä ympäristön 
kannalta. Jos käyttäjä ajaa pidempään kuin hintaan sisältyvät 45 minuuttia, häneltä 
veloitetaan normaali minuuttihinta, kunnes matka päättyy. 
 

Pääkaupunkiseudulla 24h VOI-passin hinta on 9,99 € ja 30 päivän 39 €. 

Lisätietoja: 

General Manager Christina Moe Gjerde 
p. +47 478 58 845  s-posti: christina.gjerde@voiapp.io  |  voiscooters.com 

tai viestinta@osg.fi / voipr@voiapp.io 

Kuvapankki: https://www.voiscooters.com/media-kit/ 

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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