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CityBike Finland lanseerasi uuden kaupunkipyörapalvelunsa 2.5.2016.
Pyörät on suunnitellut ranskalainen Smoove.




Ensimmäiset 500 kaupunkipyörää otettiin käyttöön Helsingissä. Vuoden 2017 kesään
mennessä kaupunkipyöräpalvelu kasvaa 1500 pyörän laajuiseksi.
Älyteknologiaa hyödyntävät pyörät on suunnitellut ja tuottanut ranskalainen Smoove, yksi
maailman johtavista kaupunkipyörien valmistajista.
CityBike
Finland/Smoove
osallistuu
tänään
pyörapalvelunsa
viralliseen
lanseeraustilaisuuteen, joka alkaa klo 14:30 Narikkatorilla Helsingissä.

Helsingin seudun asukkailla on 2.5.2016 alkaen mahdollisuus liikkua kaupungissa ranskalaisilla
polkupyörillä. Tämän tekee mahdolliseksi Smooven CityBike Finland kaupunkipyöräpalvelu, jonka
hankinnasta vastaa Helsingin kaupunki lähialueineen.
Smoove on ranskalainen vuonna 2008 perustettu yritys, joka suunnittelee, asentaa ja toimittaa itsepalvelupyöriä
kaupunkien tarpeisiin. Insinööreistä koostuvien tiimien ja tutkimusosaston ansiosta Smoove on onnistunut
kehittämään innovatiivisen polkupyöräjärjestelmän, joka on otettu innostuneena käyttöön jo yli 10
ranskalaisessa ja 11 muussa kaupungissa ympäri maailmaa, kuten Moskovassa, Astanassa, Mellacassa,
Bangkokissa, Vancouverissa, ja Chicago Parkissa
«Olemme
erittäin
ylpeitä
siitä,
että
olemme
saaneet
varustaa
Suomen
pääkaupungin
kaupunkipyöräpalvelullamme. Vuonna 2017 tapahtuva 1500 lisäpyörän käyttöönotto tarjoaa 600 000
helsinkiläiselle mahdollisuuden hyötyä maailman parhaista kaupunkipyöristä, kiitos kehittämämme Smoove Box
–teknologian!” – toteaa Smooven toimitusjohtaja Laurent Mercat. Ranskalaisyrityksen asema kansainvälisillä
markkinoilla vahvistuu Helsingin kaupungin allekirjoittaman 10 vuoden sopimuksen myötä, joka toteutetaan
yhteishankkeena CityBike Finlandin kautta ja joka on arvoltaan 13 miljoonaa euroa.
Smooven palvelun keskiössä on « Smoove box » älyteknologiaa hyödyntävä RFID/NFC-lukupääte.
Erotuksena alan suurimpiin kilpailijoihin, teknologia on upotettu sisälle pyörään, joten se on energian suhteen
täysin omavarainen, siitä ei lähde ulkopuolisia johtoja eikä se vaadi käyttäjältä aiempaa tietämystä
teknologiasta. Polkupyöräasemat puolestaan latautuvat aurinkoenergialla. Pyörien hyödyntämä
vallankumouksellinen älyteknologia tekee palvelusta käyttäjälle helpommin lähestyttävän, tehostaa jatkossa
pyöräasemien käyttöönottoa ja tuo joustavuutta kaupunkipyörähankkeiden toteutukseen.

Smoove – kansainvälistyvä ranskalainen perheyritys ja startup
Smooven tarina alkoi, kun vuonna 2008 kolme polkupyöristä
kiinnostunutta veljestä päätti yhdistää osaamisensa tavoitteenaan
kehittää kekseliäitä patentteja ja toteuttaa yksinkertainen, turvallinen
ja tehokas kaupunkipyöräpalvelu, joka tarjoaisi kilpailevan
vaihtoehdon pariisilaiselle Vélib-pyöräpalvelulle. Start up -yrityksenä
perheen voimin aloittanut Smoove toimittaa tänä päivänä
teknologiaansa kaikkiin maanosiin (Aasia, Amerikka, Lähi-Itä…)

Smoove lukuina


Smooven energia-ja kustannustehokas, yhdistettyjä laitteita
hyödyntävä älypyöräteknologia on saanut maailmanlaajuisesti
tunnustusta kaupunkipyörämarkkinoilla. Tulevan vuoden aikana
yritys lanseeraa myös uudet sähköllä toimivat itsepalvelupyörät.


***

CityBike Finland

Perustamisvuodestaan 2008
lähtien, Smoove on varustanut
pyörillään 22 kaupunkia, joista 12
Ranskassa ja 10 ulkomailla,
mukaan lukien Kanada, Venäjä,
Kazakhstan, Georgia, Malesia ja
Yhdysvallat.
Smoove hallinnoi tällä hetkellä yli
715
pyöräasemaa ,
8
800
itsepalvelupyörää
ja
13 000
pitkäaikaisvuokraukseen
suunnattua pyörää, yhteensä siis
yli 20 000 pyörää!

CityBike Finland vastaa kaupunkipyöräpalvelun asentamisesta ja
huoltamisesta. Yritys on Smooven ja Moventia-konsernin välinen yhteishanke, jossa Smoove vastaa pyöräpalvelun
kehittämisestä ja toimittamisesta ja Moventia, katalonialainen joukkoliikenteseen ja maailmanlaajuiseen liikkuvuuteen
keskittyvä konserni, puolestaan asemien täyttöasteesta ja pyörien kunnosta. CityBike Finland on allekirjoittanut Helsingin
kaupungin kanssa 10 vuoden sopimuksen kaupunkipyöräjärjestelmän varustamisesta ja ylläpitämisestä.
www.citybikefinland.fi

Moventia
Moventia on kuljetus- ja julkisen liikenteen palveluihin erikoistunut yrityskonserni. Moventia hallinnoi ja ylläpitää useita linjaauto- ja raitiovaunuverkostoja, kuljettaen vuodessa yli 104 miljoona matkustajaa 950 linja-auton, 41 raitiovaunun ja 2 750
työntekijän voimin. Moventia seuraa tarkasti uusimpia liikkumisen trendejä ja keskittyy tarjonnassaan hyödyntämään
innovatiivisia ja kestäviä teknologioita, sosiaali- ja ympäristönäkökantaa unohtamatta.
www.moventia.es

Smoove
Tällä hetkellä 11 maassa toimintaansa harjoittavan yrityksen tavoitteena on toimittaa kaupungeille sekä liikennepalvelu- ja
muidenkin alojen yrityksille maailmanmaajuisesti toimiva pyöräpalvelu, keskittyen erityisesti multimodaalisten
kaupunkipyöräpalveluiden tarjoamiseen. Ranskassa Smooven tuottama palvelu on otettu käyttöön jo yli 10 eri
kaupungissa (mm. Montpellier, Belfort, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Saint Etienne, Valence, Avignon, Lorient). Muualla
maailmassa yrityksen kaupunkipyöriä voi nähdä Helsingin lisäksi muun muassa seuraavissa kaupungeissa: Batumi
(Georgia), Moskova (Venäjä), Astana (Kazakhstan), Chicago Park (USA), Mellaca (Malesia) ja Vancouver (Kanada, kesä
2016).
Lisätietoja yrityksestä: www.smoove.fr
Seuraa Smoovea Twitterissä: @Smoove_Off, @lmercat,
Facebookissa: https://www.facebook.com/SmooveSAS
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