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Työpaikat kestävä liikkumisen edistäjinä – TYKELI 

Yrityshanke: Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen  
–NCC Plaza Business Park, Aviapolis 

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä hanke on Liikenneviraston, Helsingin seudun liikenteen (HSL), 
Trafin ja Uudenmaan liiton rahoittama ja Motivan koordinoima projekti, jonka puitteissa pyritään 
levittämään tietoa työnantajan mahdollisuuksista lisätä kestävää liikkumista sekä luodaan työkaluja ja 
toimintatapoja, joiden avulla yritykset voivat sisällyttää kestävän liikkumisen osaksi yrityskulttuuriaan ja 
toimintatapojaan.  

Hankkeen kuvaus 
Hankkeessa tarkastellaan toimitilaa vuokraavan kiinteistön ja sen vuokralaisten välisiä työ- ja 
työasialiikkumiseen liittyvien liikkumispalveluiden tarpeita. Lisäksi pyritään hahmottamaan keinot, joilla 
vuokralaiset voivat välittää kiinteistöä hallinnoiville tahoille näitä tarpeita ja toiveita käyttämällä hyväksi jo 
olemassa olevia verkostoja tai tarvittaessa luomalla uusia. Hankkeen tavoitteena on monistettava malli 
muille vastaaville toimijoille. Hanketta ja sen tuloksia tuodaan esiin eri medioissa ja tilaisuuksissa. 
Aviapoliksen alue on kasvava alue, jolle sijoittuu useita NCC Plaza Business Park :n kaltaisia toimitilaa 
vuokraavia kiinteistöjä. Aviapoliksen alueella tehdyissä yrityshaastatteluissa esiin nousseita yleisiä alueen 
ongelmia olivat muun muassa joukkoliikenneyhteyksien puutteellinen tarjonta alueella erityisesti 
vuorotyön kannalta.  Kävely-yhteydet ja opastus joukkoliikenteen pysäkeille eivät myöskään ole kovin 
houkuttelevia ja selviä.  

Osallistuvat yritykset 
Hankkeeseen osallistuva yritys on NCC. Lisäksi hankkeen aikana kontaktoidaan myös NCC Plaza Business 
Park :issa toimitilaa vuokraavia yrityksiä. 

Toteutus 
Hanke on pääosin luonteeltaan selvitys- ja verkottamistyö. Hankkeen toteuttajiksi valitaan 2 
konsulttitoimistoa. Motiva toimii hankkeen projektipäällikkönä ja vastaa alihankinnoista (mm. konsulttien 
valinnoista). Konsultit raportoivat tulokset Motivalle sovittavalla tavalla. Lisäksi tuloksena syntyy 
julkaisutuotteita. 

Mitä hanke tarjoaa osallistuville yrityksille? 
• Toimitilaa vuokraava yritys saa arvion vuokralla olevien yritysten toiveista toimenpiteiksi ja 

kehitysehdotuksia kestävän liikkumisen edistämiseksi sekä tietoa kiinteistön nykyisten palveluiden 
soveltuvuudesta. 

• Vuokralla olevat yritykset voivat parantaa työntekijöidensä liikkumismahdollisuuksia yhteistyössä 
kiinteistön ja palveluntarjoajien kanssa. 

• Yritykset saavat näkyvyyttä kestävän liikkumisen edistäjinä. 
• Yritykset ovat mukana kehittämässä innovatiivisia palvelukonsepteja. 
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Mitä hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä odotetaan? 
Hankkeeseen osallistuvien yritysten tulee tarjota tarvittava lähtöaineisto palveluiden kehittämistä ja 
soveltuvuuden arviointia varten (mm. työntekijöiden asuinpaikkojen sijaintitiedot, työvuorotiedot). 
Hankkeessa pidetään muutamia kokouksia ja verkostotapaamisia. Yritys (NCC) nimeää yhden 
yhteyshenkilön, jonka kanssa hankkeen toteuttajakonsultit voivat asioida.  

Aikataulu 
Hanke toteutetaan kevään ja syksyn 2012 aikana. (Rahoitus- ja konsulttineuvottelut käytiin huhti-
/toukokuussa ja hanke käynnistettiin huhtikuussa 2012. Hanke valmistuu lokakuussa 2012.) 

Kustannukset 
TYKELI-hanke osallistuu kustannuksiin 16 000 eurolla. Mikäli yritykset haluavat suunnata hankkeen sisältöä 
vielä tarkemmin ja syvällisemmin omiin tarpeisiinsa sopivaksi, voivat he panostaa hankkeeseen myös 
taloudellisesti. Pelkällä TYKELI-rahoituksella saadaan työ käyntiin ja käytyä läpi perusasioita.  

Osallistuvien yrityksien tiedot  
NCC Plaza Business Park: 
 
NCC Property Development Oy 
Aleksi Lounamaa 
Projekti-insinööri 
aleksi.lounamaa@ncc.fi 
 
Konsultit: 
 
Trafix Oy   WSP Finland 
Leena Gruzdaitis  Riikka Kallio 
DI, liikennesuunnittelu  Projektipäällikkö 
leena.gruzdaitis@trafix.fi  riikka.kallio@wspgroup.fi 
 
Koordinointi: 
 
Motiva Oy   Motiva Oy 
Okariina Rauta  Sara Lukkarinen 
Asiantuntija   Asiantuntija 
okariina.rauta@motiva.fi  sara.lukkarinen@motiva.fi 
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