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Vuokrattavien ja asemattomien sähköpotkulautojen käytöstä on toistaiseksi saatavilla melko vähän tietoa, sillä 
sähköpotkulaudat alkoivat yleistyä Pohjoismaissa vuodesta 2019 alkaen. Myös sähköpotkulautojen myynti on 
ollut viime aikoina kasvussa (Tuhkanen 2020). Parhaat toimintatavat eivät ole vielä ehtineet vakiintumaan ja 
sääntelyä voi olla vielä tarvetta muuttaa. Erityisesti sähköpotkulautojen turvallisuuden ja pysäköinnin on havaittu 
jakavan mielipiteitä. Tässä yhteenvedossa tarkastellaan raportteja ja tutkimuksia arvioimalla erityisesti vuokrat-
tavien sähköpotkulautojen lainsäädäntöä, käyttöä ja turvallisuutta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Miten sähköpotkulauta määritellään?

Sähköpotkulauta määritellään kevyeksi sähköajo-
neuvoksi, jonka suurin sallittu nopeus on 20-25 km/h 
(Suomessa 25 km/h, Ruotsissa ja Norjassa 20 km/h) 
ja moottorin teho on enintään 250-1000 W 
(Suomessa 1000 W, Ruotsissa ja Norjassa 250 W) 
(Statens Vegvesen 2019a; Traficom 2019; 
Transportstyrelsen 2020). Suomessa suurin sallittu 
avustettu nopeus ja moottorin teho ovat suuremmat 
vertailumaihin nähden. 

Mitä sääntöjä sähköpotkulaudan käyttöön 
sovelletaan?

Sähköpotkulautoihin sovellettavat säännöt ovat 
pääosin samoja tarkasteltavien maiden kesken, 
mutta erojakin säännöissä on. Yhtäläistä on, että 
kaikissa maissa sähköpotkulaudan käyttämiseen 
sovelletaan yleensä polkupyöräilijän liikennesään-
töjä. Pyöräilijän säännöissä on kuitenkin joitakin 
eroja maiden välillä. 

Pääsääntöisesti sähköpotkulaudalla ajetaan 
pyörätiellä ja pyörätien puuttuessa ajoradan 
oikeassa reunassa (Taulukko 1). Toisaalta Ruotsissa 
jalkakäytävällä ajaminen on sallittua liikuttaessa 
jalankulkijan nopeudella (Transportstyrelsen 2020). 
Myös Norjassa jalkakäytävällä ajaminen on sallittua 
jalankulkijan nopeudella, jos jalankulkijoiden määrä 
on vähäinen ja liikkuminen ei aiheuta vaaraa tai 
haittaa jalankulkijoita (Statens Vegvesen 2019b). 
Suomessa kävelykaduilla ajaminen on sallittua, 
mutta jalkakäytävällä ajaminen ei ole (Traficom 

2019). Alle 12-vuotiaat voivat kuitenkin käyttää jalka-
käytävää Suomessa. Sähköpotkulaudan vuokraa-
minen ei ole kuitenkaan yleensä sallittua alaikäisille. 

Jalankulkua avustavia liikkumisvälineitä voidaan 
käyttää jalkakäytävällä myös Suomessa.
Sähköpotkulauta luokitellaan jalankulkua avustavaksi 
liikkumisvälineeksi, mikäli sen suurin sallittu nopeus 
on 15 km/h (Traficom 2019). Yksittäisiä aluerajoi-
tuksia lukuun ottamatta vuokrattavien sähköpotku-
lautojen suurinta nopeutta ei ole kuitenkaan 
Suomessa tiettävästi rajoitettu sellaiselle tasolle, 
että sähköpotkulauta luokiteltaisiin jalankulkua 
avustavaksi liikkumisvälineeksi.

Ketkä sähköpotkulautoja käyttävät ja mitä 
matkoja niillä korvataan?

Nuorten aikuisten matkaketjujen täydentäjä

HSL:n (2019) tekemän kyselyn (n=178) mukaan 
asemallisten potkulautojen käyttäjistä 31 % oli 
naisia. Pilotti sisälsi sähköisiä ja tavallisia potkulau-
toja. Vastaajista 42 % oli iältään 18-29-vuotiaita ja 36 
% oli 30-44-vuotiaita. Oslossa toteutettujen haastat-
telujen (n=431 sähköpotkulaudan käyttäjää) 
mukaan naisten osuus sähköpotkulaudan käyttäjistä 
oli 48 % (Berge 2019). Alle 20-vuotiaiden osuus haas-
tatelluista oli 28 %. Vastaajista 39 % oli 20-29-
vuotiaita ja 25 % oli 30-49-vuotiaita. Helsingissä 
potkulautapilotin osallistujat olivat useammin miehiä 
ja iältään keskimäärin vanhempia verrattuna sähkö-
potkulaudan käyttäjiin Oslossa.  

Taulukko 1. Sähköpotkulautojen käyttöön pääsääntöisesti sovellettavat säännöt Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 
(Finlex 2020; Statens Vegvesen 2019a; Statens Vegvesen 2019b; Statens Vegvesen 2019c; Traficom 2019; 
Transportstyrelsen 2013; Transportstyrelsen 2020).



Norjassa Fearnley ym. (2020) ovat arvioineet, että 
sähköpotkulaudalla tehdyt matkat ovat tyypillisesti 
lyhyitä (keskimäärin 1 km tai 10 min). Huomattava 
osa matkoista on ns. viimeisen kilometrin matkoja 
(esim. joukkoliikennepysäkiltä matkan päätepistee-
seen) ja viimeisen minuutin matkoja (esim. matka 
tehdään juuri ennen tasatuntia). Myös Lahtinen on 
arvioinut (2020), että sähköpotkulaudat ovat 
Suomessa hyvä ratkaisu viimeisen kilometrin 
ongelmaan ja täydentämään matkaketjuja.

Sähköpotkulaudalla korvataan erityisesti kävely-, 
pyörä- ja joukkoliikennematkoja

HSL:n (2019) kyselyn mukaan asemalliset 
potkulaudat korvasivat erityisesti kävelymatkoja, 
mutta niillä korvattiin myös bussi- ja pyörämatkoja. 
Automatkoja korvattiin harvemmin. Matkoista 31 % 
ei olisi tehty lainkaan ilman potkulaudan käytön 
mahdollisuutta. Fearnley ym. (2020) tekemän 
kyselyn (n=549) mukaan sähköpotkulauta korvasi 
Oslossa kävelymatkoja (60 %:ssa tapauksista), jouk-
koliikennematkoja (23 %), automatkoja (8 %) ja 
pyörämatkoja (6 %). Matkoista 2 % olisi jätetty 
tekemättä ilman sähköpotkulautaa.

Minkälaisia tapaturmia sähköpotkulaudan 
käyttäjille on tapahtunut?

Sähköpotkulautatapaturmat ovat yleensä 
nuorten aikuisten yksittäisonnettomuuksia

Pohjoismaat ovat edistyneimpien maiden joukossa 
liikenneonnettomuuksien tilastoinnissa. Tietojen 
saaminen sähköpotkulaudoilla tapahtuneista onnet-
tomuuksista vaatii kuitenkin tilastoinnin kehittä-
mistä, jotta esim. sähköpotkulaudat voidaan erottaa 
pyöräilijöiden ja kävelijöiden onnettomuuksista. 

Pyöräilijöiden yksittäisonnettomuudet eivät päädy 
yleensä poliisin tietoon, joten on perusteltua olettaa, 
että sähköpotkulaudalla liikkuvien onnettomuuksista 
ei ole myöskään saatavilla luotettavia tietoja poliisin 
tietoihin perustuvista rekistereistä. Olennaista on 
kehittää sairaalatietoihin perustuvia tietokantoja ja 
mahdollisuuksien mukaan yhdistää tietoja muihin 
onnettomuusaineistoihin, jotta ainakin vakavimmista 
sähköpotkulautaonnettomuuksista saataisiin tietoja 
päätöksentekoa varten.

Taulukossa 2 on koottu yhteen tutkimustietoja 
sähköpotkulautaonnettomuuksista tarkasteltavista 
maista. Suomessa Töölön sairaalassa, jossa 
hoidetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin alueella tapahtuneita vakavia tapaturmia, 
hoidettiin Virtasen (2019) mukaan 74 sähköpotku-
laudalla loukkaantunutta potilasta noin viiden 
kuukauden mittaisella aikavälillä (30.5.2019-
7.11.2019). Loukkaantuneista 30 (41 %) oli miehiä. 
Loukkaantuneet olivat iältään keskimäärin 
32-vuotiaita. Nuorin oli 18-vuotias ja vanhin 
59-vuotias. Loukkaantumisista 39 (53 %) oli 
tapahtunut klo 20-04 välisenä aikana ja 38 (51 %) 
loukkaantuneista oli ollut alkoholin vaikutuksen 
alaisena. Tapauksista 65 (88 %) oli tyypiltään yksit-
täisonnettomuus ilman muita osallisia. Neljässä 
tapauksessa sähköpotkulaudan käyttäjä oli sivullinen 
uhri, kolmessa tapauksessa oli kyseessä törmäys 
pyöräilijän tai toisen sähköpotkulaudan käyttäjän 
kanssa ja kahdessa tapauksessa törmäys autoilijan 
kanssa.

Taulukko 2. Tietoja sähköpotkulaudan käyttäjien loukkaantumisista (Lahtinen 2020; Fearnley ym. 2020; Virtanen 2019; 
Henriksson ym. 2020).

Tietoja lokkaantumisista Suomi (n=74) Ruotsi (n=535) Norja (n=661)
Miesten osuus 53 % 62 % 62 %

Keskimääräinen ikä 32 vuotta 25–34 vuotta 30 vuotta

Alkoholin vaikutuksen alaisena 51 % Ei tiedossa 26 %

Ajankohta klo 20–04 53 % 44 % Ei tiedossa

Käytti kypärää Ei tiedossa 14 % 5 %*

Päävammoja saaneiden osuus 39 % 9 % (58 %**) Ei tiedossa

Yläraajoihin vammoja saaneiden osuus 32 % 34 % (15 %**) Ei tiedossa

Yksittäisonnettomuuksien osuus 88 % 87 % Ei tiedossa

Arvioitu onnettomuustiheys 
pyöräilytapaturmiin verrattuna 2–6,5-kertainen Ei tiedossa 10-kertainen

*Perustuu sähköpotkulaudan käyttäjille tehtyyn kyselyyn (n=549) 
**Osuus vakavasti loukkaantuneista (määritelmä: ISS 9 tai enemmän)



Ruotsissa tilastoitiin 629 sähköpotkulaudan käyttäjän 
loukkaantumista ja yksi kuolemantapaus vuonna 
2019 (Trafikverket 2020). Tarkempia onnettomuus-
tietoja on saatavilla Henrikssonin ym. (2020) 
tekemästä raportista, johon sisältyy vuoden 2019 
lokakuun loppuun mennessä tapahtuneista 599 
tapauksesta 535 tapausta, joista on saatavilla tieto 
loukkaantumisen vakavuudesta. Aineisto perustuu 
STRADA-järjestelmään raportoituihin loukkaantumi-
siin. Järjestelmä sisältää sekä poliisin että sairaa-
loiden raportoimia tietoja. Poliisilla on harvoin tietoa 
sähköpotkulaudalla tapahtuneista tapaturmista, sillä 
raportoiduista tapauksista 503 oli ainoastaan sairaa-
loiden tiedossa. Koko aineiston sisältämistä louk-
kaantumista, joista loukkaantumisen vakavuus 
voitiin määrittää (n=535), 19 luokiteltiin vakaviksi 
(Injury Severity Score, ISS 9 tai enemmän), 199 
kohtalaisiksi (ISS 4-8) ja 316 lieviksi loukkaantumi-
siksi (ISS 1-3). Loukkaantuneista 354 (66 %) ei 
käyttänyt kypärää, mutta 108 tapauksessa kypärän 
käytöstä ei ollut tietoa, joten kypärän käyttämättö-
myys saattoi olla yleisempää. Tapauksista 465 (87 %) 
oli yksittäisonnettomuuksia, 50 (9 %) tapauksessa 
kyseessä oli törmäys moottoriajoneuvon kanssa ja 
17 (3 %) tapauksessa törmäys jalankulkijan, 
pyöräilijän tai toisen sähköpotkulaudan käyttäjän 
kanssa. Kolmessa tapauksessa tietoja ei ole 
saatavilla.

Norjassa Oslon ja Ullevålin päivystyksissä raportoi-
tiin huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana vuonna 
2019 kaikkiaan 661 sähköpotkulaudan käyttäjän 
loukkaantumista, joista 40 oli vakavia ja 145 vaka-
vuudeltaan kohtalaisia loukkaantumisia (Fearnley 
ym. 2020). Loukkaantuneista 62 % oli miehiä. 
Loukkaantuneet olivat iältään keskimäärin 
30-vuotiaita. Loukkaantuneista 26 % oli alkoholin 
vaikutuksen alaisena. Heinäkuussa loukkaantumisia 
oli keskimäärin lähes viisi tapausta päivässä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sähköpotkulau-
dalla loukkaantunut henkilö on keskimäärin noin 
30-vuotias mies. Huomattava osa loukkaantumisista 
tapahtuu ilta- ja yöaikaan. Alkoholin vaikutuksen 
alaisena loukkaantuminen on yleistä. Lähes kaikki 
tapaturmat ovat onnettomuustyypiltään yksittäison-
nettomuuksia (esim. kaatumisia) ilman muita 
osapuolia.

Sähköpotkulautojen käytön turvallisuus

Sähköpotkulaudan käyttäjien onnettomuustiheys 
on moninkertainen pyöräilijöihin verrattuna

Norjassa Fearnley ym. (2020) on arvioinut, että 
sähköpotkulaudoilla tapahtui 89 loukkaantumista 
miljoonaa kilometriä kohden vuonna 2019. Arvion 
mukaan sähköpotkulaudan käyttäjien 

onnettomuusriski on noin 10-kertainen pyöräilijän 
onnettomuusriskiin verrattuna. Tuloksia arvioitaessa 
on huomioitava suuri epävarmuus tilastoitujen louk-
kaantumisten määrässä ja suoritteessa. Lahtinen 
(2020) arvioi, että Helsingissä sähköpotkulautojen 
käyttäjille tapahtui 66 loukkaantumista miljoonaa 
matkaa kohden, mikä olisi 2-6,5-kertainen pyöräili-
jöiden onnettomuustiheyteen verrattuna. 
Sähköpotkulaudan käyttäjille tapahtui 32 loukkaan-
tumista miljoonaa matkaa kohden, jos alkoholin 
vaikutuksen alaisena tapahtuneet tapaturmat pois-
tettaisiin aineistosta, mikä vastaisi pyöräilijöiden 
onnettomuustiheyttä Helsingin kantakaupungissa. 
Noin viiden kuukauden aikana (30.5.2019-7.11.2019) 
Töölön sairaalassa hoidettiin 307 polkupyörällä ja 74 
sähköpotkulaudalla loukkaantunutta, joten 
pyöräilijän loukkaantumisia tapahtui noin nelinker-
taisesti ilman suhteutusta matkamääriin.

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen (Austin Public 
Health 2019) mukaan kolmasosa sähköpotkulaudalla 
loukkaantuneista oli tapaturmassa ensimmäisellä 
sähköpotkulaudalla tehdyllä matkallaan. Havainto 
voisi tarkoittaa sitä, että sähköpotkulautojen tapa-
turmamäärät tulevat suhteessa vähenemään, kun 
entistä suuremmalla osalla käyttäjistä on jo aiempaa 
kokemusta sähköpotkulaudan käytöstä.

Suomessa (Lahtinen 2020), Ruotsissa (Larsvall ja 
Fjaestad 2020) ja Norjassa (Fearnley ym. 2020) 
tehtyjen tutkimusten mukaan sähköpotkulautoihin 
liittyvät turvallisuusongelmat ovat pääosin 
samanlaisia. Liikennesääntöjen noudattamattomuus 
on keskeinen huoli, jonka arvioidaan lisäävän onnet-
tomuusriskiä. Sähköpotkulautojen puutteellinen 
pysäköinti aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille ja 
erityisesti näkövammaisille ja liikuntarajoitteisille. 
Alkoholin vaikutuksen alaisena ja ilman kypärää 
ajaminen ovat tyypillisiä sähköpotkulautojen 
käyttöön liittyviä tekijöitä, jotka heikentävät turvalli-
suutta ja lisäävät vammojen vakavuutta. Lahtinen 
(2020) ehdottaa, että sähköpotkulautojen 
käyttäminen alkoholin vaikutuksen alaisena pitäisi 
kieltää ja kypärän käyttöä tulisi lisätä. Myös vuokra-
ustoiminnan kieltämistä yöaikaan tulisi harkita. 
Infrastruktuurin laadulla ja vaaranpaikoilla on myös 
merkitystä sähköpotkulautojen käyttämisen turvalli-
suudelle. Esimerkiksi liukkaus, reunakivet, 
päällysteen epätasaisuus ja raitiovaunun kiskot 
tunnistetaan vaaranpaikoiksi.



Sähköpotkulautojen vaikutukset ympäristölle 
ja kansanterveydelle

Tarvitaan ratkaisuja käyttöiän pidentämiseksi

Sähköpotkulaudat korvaavat pääosin kestäviä ja 
aktiivisia liikkumistapoja, joten sähköpotkulautojen 
ympäristö- ja terveysvaikutukset voivat olla negatii-
visia. Toisaalta sähköpotkulaudat korvaavat joitakin 
autolla tehtyjä matkoja ja voivat aktivoida käyttäjiä 
liikkumaan tapauksissa, joissa matkaa ei olisi muuten 
tehty. Jotkin käyttäjät harkitsevat auton omistami-
sesta luopumista sähköpotkulautojen käyttömahdol-
lisuuden myötä (Fearnley ym. 2020). 
Sähköpotkulaudat täydentävät joukkoliikenteen 
matkaketjuja, joten lautojen käyttömahdollisuus voi 
parantaa joukkoliikenteen koettua palvelutasoa 
(Trafikverket 2020). 

Sähköpotkulautojen lyhyt käyttöikä ja lautojen päivit-
täinen kerääminen autolla lataamista varten 
lisäävät rasitetta ympäristölle (Fearnley ym. 2020). 
Vaihdettavien akkujen yleistyminen voi kuitenkin 
vähentää lautojen keräämistä autoilla. Lautojen 
tarkoituksellinen vahingoittaminen on yleistä, mikä 
myös lisää luonnonverojen kulutusta (Larsvall & 
Fjaestad 2020).

Sähköpotkulautojen hallinnointi ja säätely

Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat yleistyneet 
nopeasti Pohjoismaissa, sillä vuonna 2019 niitä 
arvioitiin olevan jo kymmeniä tuhansia (Region 
Stockholm 2019). Sähköpotkulautojen käytöstä on 
vielä melko vähän tietoa, joten lautojen todellista 
käyttöä ja tapaturmia tulisi tutkia lisää. Erityisesti 
liikenneturvallisuus, kuten konfliktit kävelijöiden ja 
pyöräilijöiden kanssa, on suuri huoli (Trafikverket 
2020). Onnettomuustilastointia tulisi kehittää, jotta 
sähköpotkulaudan käyttäjien tapaturmista saataisiin 
enemmän tietoa turvallisuustilanteen arvioimiseksi 
(Lahtinen 2020). Tarvitaan myös parempia pysäköin-
tiratkaisuja. Myös kypärän käyttöä ja kypärän 
saatavuutta pitäisi selvittää sekä mahdollisuus 
alueellisiin rajoituksiin tulisi tutkia tarkemmin 
(Larsvall & Fjaestad 2020; Trafikverket 2020). 
Kypärän käytön lisäämiseksi on viime aikoina tehty 
toimenpiteitä, sillä jotkin sähköpotkulautojen vuok-
raustoimintaa harjoittavista yrityksistä ovat alkaneet 
tarjota asiakkaalle kypärän käyttömahdollisuutta 
sähköpotkulaudan mukana.

Suomessa yhteistyö sähköpotkulautoja vuokraavien 
yritysten ja kaupunkien välillä koostuu pääosin 
vapaamuotoisesta vuoropuhelusta. Myöskään 
Ruotsissa ei ole käytössä sääntöjä esim. sähköpotku-
lautoja vuokraavien yritysten tai sähköpotkulautojen 
määrille, joten yksityisillä toimijoilla on paljon valtaa 
lautojen hallinnoinnissa (Region Stockholm 2019). 
Myös Oslossa on tunnistettu sähköpotkulautojen 
sääntelyn vähäisyyden vaikutus liikenneturvallisuu-
delle. Kaupunki nähdään parhaimpana vaihtoehtona 
päätösvaltaiseksi viranomaiseksi (Fearnley ym. 
2020), mutta tähän saattaa liittyä ongelmia, mikäli 
ongelmatilanteita joudutaan selvittämään oikeus-
teitse (Kamphuis ja van Schagen 2020). Lisäksi 
sääntöjen muuttuminen siirryttäessä kaupungista 
toiseen saattaa vaikuttaa sääntöjen tunnettuuteen ja 
noudattamiseen. 

Sähköpotkulaudan käyttöalue ja pysäköinti katuym-
päristössä ovat keskeisiä lautojen turvallisuuteen ja 
hallinnointiin liittyviä haasteita. Norjassa sähköpot-
kulautojen pysäköintiin vaikuttavat vain yleiset 
liikennesäännöt. Tarkempia sähköpotkulautojen 
pysäköintiä koskevia ohjeistuksia ei ole voimassa 
(Kamphuis ja van Schagen 2020). Lahtisen (2020) 
mukaan pyörätie tai sen puuttuessa ajorata olisi 
sopivin käyttöalue kaupunkien keskusta-alueilla tai 
muilla tiiviisti rakennetuilla alueilla.
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