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Kangasalan kaupungin ohjeistus sähköisten potkulautojen operoinnille

Tämä ohjeistus koskee sähköisten potkulautojen operoinnin yrityksiä,

jotka toimivat Kangasalan alueella.

Suomessa toimivien yritysten on noudatettava Suomen lakeja ja asetuk-
sia. Koska kaupungin suorat keinot puuttua sähköpotkulautojen vuok-

raustoimintaan ovat rajalliset, on ohjeistus tärkeä osa hyvistä toimintata-

voista viestimistä. Ohje ei velvoita toimijoita, mutta on avain hyvään yh-
teistyöhön kaupungin ja operaattorien välillä.

Tässä ohjeessa ’’operaattorilla’’ tarkoitetaan toimijaa, jonka vastuulla

on palvelun järjestäminen ja siihen kuuluvat toiminnot, riippumatta siitä
onko operaattorilla käytössä alihankkijoita. Operaattori vastaa siitä,

että kaupungin operaattorilta edellyttämät asiat toteutuvat, riippu-

matta siitä, kuka palvelun tai sen osa-alueen tosiasiassa tuottaa.

Sähköpotkulaudat katsotaan liikenteessä kevyiksi sähköajoneuvoiksi,
joiden maksiminopeus saa olla enintään 25 km/h. Ne luetaan polkupyö-

rään rinnastettavaksi kulkuvälineeksi, joiden käytössä on noudatettava

polkupyöräilijän liikenne- ja väistämissääntöjä. Sähköpotkulautojen py-
säköintiin ei ole erityisiä lainsäädännöllisiä määräyksiä, mutta niitä ei saa

pysäköidä niin, että pysäköinnistä voi aiheutua vaaraa tai merkittävää

haittaa muille liikkujille. Kaupunki puuttuu ongelmatilanteisiin sille kuulu-
van toimivallan puitteissa.

Toiminnasta saatavien kokemusten perusteella ohjeistusta voidaan tar-

peen mukaan päivittää yhteistyössä toimijoiden (operaattorien) kanssa.

1. YHTEISTYÖ KAUPUNGIN JA OPERAATTORIN VÄLILLÄ

Operaattorin tulee pitää kaupunki ajan tasalla palvelunsa suhteen.



2 (5)

Kangasalan kaupunki Yksikkö Vaihde
PL 50, 36201 Kangasala Kunnantie 1, 36200 Kangasala p. 03 5655 3000 www.kangasala.fi

Ennen toiminnan aloittamista, tulee kaupungin ja operaattorien välillä

järjestää neuvottelu, jossa käydään läpi yhteiset käytännöt sekä peli-

säännöt. Tämän jälkeen vuosittain ennen uuden toimintakauden aloit-
tamista, on hyvä pitää yhteistyöpalaveri, jossa käydään läpi edellisen

kauden kokemuksia sekä ajatuksia tulevasta.

Operaattorin tulee viestinnässään selkeästi ilmaista, että Kangasalan
kaupunki ei ole palvelussa osallinen.

2. VUOKRAUSTOIMINNAN HARJOITTAMINEN

Operaattori vastaa siitä, että käyttäjillä on tarpeeksi tietoa saatavilla
lautojen käyttöön liittyen. Käyttäjiä tulee opastaa selkeästi sähköpotku-

lautojen sekä vuokraussovelluksen käytössä.

Operaattorin tulee opastaa käyttäjiä turvalliseen liikennekäyttäytymi-
seen ja ohjeistaa sähköpotkulaudan oikea paikka liikenteessä.

Operaattorin ja heidän asiakkaidensa täytyy noudattaa Tieliikennelain

ja -asetusten mukaisia, polkupyörää ja sen käyttöä koskevia liikenne-
sääntöjä, sekä huomioida muiden liikkujien turvallisuus ja viihtyvyys ka-

duilla, pyöräväylillä, jalkakäytävillä ja muussa julkisessa tilassa. Kypärän

käyttöä tulee suositella.

2.1. Toiminta-alue

Kangasalan kaupunki ei esitä rajoituksia sähköpotkulautojen toiminta-

alueeseen. Operaattori voi päättää toiminta-alueensa itsenäisesti.

Operaattorin tulee ilmoittaa toiminta-alueensa sekä alueelle tuotavien
potkulautojen määrä kaupungille ennen toiminnan aloittamista ja pitää

kaupunki ajan tasalla palvelunsa suhteen.

Operaattori vastaa siitä, että toiminta-alue on selkeästi ilmoitettu käyt-
täjille.

2.2. Toiminta-aika

Toimintaa suositellaan harjoittavan vain sulan maan aikaan, noin huhti-
kuusta - lokakuuhun. Liikenneturvallisuuden sekä talvikunnossapidollisista
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syistä sähköpotkulautoja ei tule käyttää talviaikana. Kangasalan kau-

punki ei vastaa mahdollisista laudoille aiheutuneista vaurioista, jotka ai-

heutuvat katujen kunnossapidon seurauksena.

Operaattorilla tulee olla valmius poistaa sähköpotkulaudat nopeastikin

käytöstä, mikäli sitä voidaan säätilan vuoksi edellyttää.

2.3. Nopeusrajoitus

Suomen lain mukaan sähköpotkulautojen suurin sallittu nopeus on 25
km/h. Toiminnan alkaessa suurin sallittu nopeus on 20 km/h.

Kangasalan kaupunki edellyttää, että sähköpotkulautojen maksimino-

peutta voi säätää. Jatkossa Kangasalla voi olla alueilla, joissa kävelyn
rooli on merkittävä ja joissa nopeus tulisi rajoittaa maksimissaan 8 kilo-

metriin tunnissa. Tällaisia alueita voivat olla esimerkiksi torialueet, jalan-

kulkupainotteiset alueet sekä jalkakäytävät.

Kartta nopeusrajoitetusta alueista laaditaan tarvittaessa myöhemmin

erikseen.

2.4 Pysäköinti

Operaattorien tulee huolehtia, että käyttäjiä ohjeistetaan turvalliseen
pysäköintiin.

Sähköpotkulaudan saa polkupyörän tapaan pysäyttää tai pysäköidä

myös jalkakäytävälle ja pyörätielle, mutta kuitenkin niin, ettei siitä ai-
heudu kohtuuttomasti haittaa muulle kulkemiselle.

Ensisijaisesti pysäköinti tulee ohjeistaa olemassa olevien pyörätelineiden

yhteyteen pois kulkureiteiltä.

Sähköpotkulautaa ei saa jättää ajoradalle tai paikkaan, jossa se aiheut-

taa törmäys- tai kaatumisvaaran.

Operaattorilla on vastuu huolehtia siitä, ettei pysäköinnistä synny merkit-
tävää haittaa. Mikäli potkulautoja on pysäköity niin, että niistä aiheutuu

vaaraa tai merkittävää haittaa, on operaattorin reagoitava mahdolli-

simman nopeasti siirtämällä lautoja.

Pysäköintialueita ei saa merkitä maastoon, vaan ohjauksen on tapah-

duttava sovelluksen kautta. Kiinteiden ja merkittyjen asemapaikkojen
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sijoittamisesta kaupungin alueelle tulee erikseen neuvotella sekä laatia

näistä asianmukaiset vuokraussopimukset.

• Pysäköintikieltoalueet

Liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden, esteettömyyden sekä siisteyden

turvaamiseksi Kangasalan kaupunki määrittää alueita, jonne sähköpot-

kulautojen pysäköintiä ei suositella. Kartta alueista laaditaan tarvitta-
essa myöhemmin erikseen.

Pysäköintikieltoalueita ei merkitä maastoon, vaan pysäköinnin ohjauk-

sen tulee tapahtua sovelluksen kautta.

• Pysäköintialueet

Pysäköintikieltoalueiden läheisyyteen määritellään alueita, jonne sähkö-

potkulautojen pysäköintiä tulisi keskustassa ohjata. Osoitettujen pysä-
köintialueiden tarkoituksena on keskittää pysäköintiä tiettyihin pisteisiin

keskustan alueella.

Pysäköintipaikkoja ei merkitä maastoon, vaan pysäköinnin ohjauksen
tulee tapahtua sovelluksen kautta esimerkiksi hinnoittelun avulla.

3. PALVELUN HALLINTA

3.1. Välineet

Sähköpotkulautojen tulee olla voimassa olevien asetusten ja säädösten

mukaisia ja niillä tulee olla selkeä omistajataho, joka on merkittynä lau-
taan.

Potkulaudassa pitää lain mukaan olla äänimerkinantolaite ja pimeällä

heijastin sekä valaisin. Ne voivat olla kiinni myös henkilössä.

Operaattorin tulee varmistaa, että käytössä olevat laudat ovat ehjiä

sekä turvallisia käyttää. Operaattorilla pitää olla ennen toiminnan aloit-

tamista valmiina huolto- ja palvelujärjestelmä, jolla varmistetaan, että
laudat pysyvät jatkuvasti laillisessa ja asianmukaisessa kunnossa.

3.2 Palautteiden käsittely

Operaattorilla tulee olla selkeät palautekanavat ja riittävä määrä re-
sursseja palautteiden käsittelyyn. Potkulautojen siirtotarpeita ja muita
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mahdollisia ongelmatilanteita varten on operaattorilla oltava suomalai-

nen puhelinnumero tai online-/mobiilipalautekanava. Asiakaspalvelu-

kanava tulee olla selkeästi merkittynä laitteiseen. Toimijan tulee antaa
kaupungille suora palaute- tai yhteydenottokanava, johon kaupungille

tulleet yhteydenotot, palautteet tms. voidaan kääntää.

3.3 Potkulautojen siirtäminen

Operaattorilla tulee olla valmius siirtää, huoltaa, ja säilyttää potkulau-
toja.

Operaattorin on päivittäin seurattava potkulautojen sijaintia, ja oltava

valmis reagoimaan nopeasti, mikäli niiden pysäköinnistä aiheutuu vaa-
raa tai merkittävää haittaa.

Rikkinäiset laudat tulee korjata, tai poistaa käytöstä vähintään 2 vuoro-

kauden kuluessa vian ilmoittamisesta tai havaitsemisesta.

Yleiset alueet eivät ole sähköpotkulautojen pitkäaikaista säilytystä var-

ten. Tarvittaessa potkulaudat, joista välineen arvon, kunnon ja muiden

ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että se on hy-
lätty, voidaan siirtää kunnan toimesta välivarastoon ja siirtokustannus

voidaan veloittaa operaattorilta.

4. DATA JA RAJAPINNAT

Operaattorin toivotaan luovuttavan anonymisoitua dataa ensisijaisesti

avoimena julkiseen käyttöön, mutta vähintään kaupungin viranomais-

käyttöön suunnittelun ja liikkumisen palveluiden edistämiseksi. Kaikki
käyttäjiin liittyvä henkilökohtainen data pitää suojata ja prosessoida val-

litsevan kansallisen ja EU-lainsäädännön mukaisesti.

Yhteyshenkilöt Kangasalan kaupungilla -  etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Jonna Sillman-Sola, hallintojohtaja - Kangasalan kaupunki, strateginen
johto, puh. 050 364 6127

Jutta-Leea Ylönen, liikenneinsinööri  - Kangasalan kaupunki, tekniset

palvelut, puh. 040 133 6764


