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TYKELIn pilottien verkottumistilaisuus 4.9.2012  

Kooste kokemuskarusellin tuloksista 
 

Pilotti 1. Työmatkasuunnitelman tekeminen isolle yritykselle – TUKO Logistics Osk ja Itella Logistics Oy 

1. Mitä hyvää pilotissa oli? 
• Kahden eri yrityksen yhteistyö. Yritysten johto näki myös yhteistyömahdollisuudet. 

Toisaalta yhteistyö ollut  hyvää ”naapuri tutuksi”- toimintaa myös yritysmaailmassa 
• Toteutuneissa työpajoissa oli eri toimijoita ja täten saatiin esille eri näkökulmia 
• Hyödyistä pääsevät nauttimaan myös muut (esim. koko Kerava 

liikenneturvallisuusaloitteista) 
• Kyseessä isot toimijat Keravalla, toimivat myös tiennäyttäjinä muille keravalaisille yrityksille 
• Hyvää on ollut puheista käytännön toimintaan siirtyminen esimerkkinä kimppakyydit 
• Turvallisuusnäkökulmien esiin nostaminen. Yhteyksiä kaupunkiin asioista ja yhteistyötä 

tehty. Lisäksi aloitteella on enemmän painoarvoa, kun se tehdään yhdessä  
• Hyvänä koettiin se, että liikkumista käsiteltiin osana henkilöstökyselyä. Asiat yhdistetty 

olemassa olevaan kyselyyn 
 

1. Mitä parannettavaa olisi voinut olla? 
• Itellan osalta kyseessä oli pienin yksikkö  vaikuttavuus? 
• Jatkossa voisi miettiä, että alueellisesti yrityksiä otettaisiin useampi kuin kaksi mukaan 
• vastuuttamiskysymykset 
• Heti alussa tulee pyrkiä sitouttamaan koko henkilöstö. Alussa on tärkeää, että asiaa 

mainostetaan paljon. Ei voi syntyä sitoutumista jos henkilöstöllä ei ole tarpeeksi tietoa. 
Viestintä koettiin erittäin tärkeäksi. Uusissa asioissa tulee huomioida, että monesti 
tiedotettavien asioiden määrä ja laatu selviää vasta prosessin edetessäkin. 

• Haasteena on asioiden eteenpäin vienti. Tässä yrityksen johdolla on tärkeä rooli. 
 

2. Potentiaali monistettavuuteen  
• Itellan sisällä voisi olla mahdollisuuksia esimerkkinä Itella Pennala. Myös yhteystyötä Itella 

Postin kanssa voisi miettiä. 
• Aloitteet kuten nopeusrajoitusaloitteet tiivistävät yhteistyötä paikallisesti. Paikallislehtiä on 

mahdollista ja tulisikin käyttää enemmän asioiden markkinointiin. Tätä kautta myös muut 
yritykset voivat kiinnostua ja toiminta laajentua paikallisesti. 

• Mahdollisia kohteita, joihin tällainen malli toimisi, voisi olla teollisuusalueet ja 
kampusalueet. Teollisuusalueiden liikkumisen ohjauksessa suuri potentiaali. 

• Yhteistyön kaksijakoisuus: Toisaalta yhteistyö synnytti pilotin eikä ilman yhteistyötä työtä 
olisi syntynyt. Käytännössä kuitenkin kaksi erillistä yritystä ja omat liikkumissuunnitelmat. 
Yhteisiä asioita löytyi esim. kummankin yrityksen henkilöstölle liikenneturvallisuusasiat 
olivat tärkeitä ja niistä syntyikin aloite. Yritysten vertaistuki ehkä tärkeimmässä roolissa. 



 

2 
 

• Isoille yrityksille liikkumissuunnitelmat. Tätä tulisi miettiä. 
• Asteikolla 1-5 kuinka monistettava pilotti on (1=ei monistettavissa, 5=hyvin 

monistettavissa) kolmen ryhmän tulokset  
o 5 
o 5 (4 synergiaedut selvitettävä alussa)  
o 5 

 
3. Monistettavuuden haasteet ja niiden ratkaisut 

• Keskeisimmiksi haasteiksi tunnistettiin vastuuttaminen, johdon vakuuttaminen ja 
sitouttaminen, seuranta- ja resurssikysymykset 

• Vastuuttaminen koettiin erittäin tärkeäksi. Aina ei ole täysin selvää kenen vastuulle 
työpaikkaliikkumisen kehittäminen kuuluu? Lisäksi vastuuhenkilöitä tulee olla enemmän 
kuin yksi (mahdolliset henkilövaihdokset). Henkilövaihdos voi pahimmillaan lamauttaa koko 
kehityksen, jos asia yhden vastuulla. 

• Seuranta voidaan jakaa suunnitelman toteutuksen seurantaan ja muutoksen seurantaan 
Ratkaisuna ehdotettiin, että muutoksen seuranta olisi osa henkilöstökyselyä. Jotta 
suunnitelma toteutuksen seuranta on mahdollista, tulee toimenpiteet aikatauluttaa. 

• Henkilöresursseista: HR:n vastuulla jo yleisesti paljon ja resursseja vähän. Johdon 
sitoutuneisuus tai sitoutumattomuus voi näkyä HR:n toiminnassa. 

• Ratkaisuna työpaikkojen liikkumisen ohjaus kytketään osaksi yrityksen olemassa oleviin 
toimintatapoihin ja järjestelmiin. 
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Pilotti 3. Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen –NCC Plaza Business Park 

 

1. Mitä hyvää pilotissa oli? 
• Kiinteistöjen kanssa tehtävä yhteistyö nähdään tärkeänä. 
• Markkinoinnin roolin korostaminen esim. kiinteistön palveluiden tiedostamisessa 
•  Verkostoitumisen tarpeen tunnistaminen usean yrityksen kiinteistöissä 
• Tietoisuuden lisääntyminen sekä kiinteistön kehittäjillä sekä kiinteistössä sijaitsevilla 

yrityksillä 
• Valitussa kiinteistössä oli jo aikaisempaa tietoisuutta ympäristöasioista (BREEAM, 

asiointipyörät etc.)  
 

1. Mitä parannettavaa olisi voinut olla? 
• Haastava toimintakenttä (kiinteistökehittäjät, managerointiyritykset, aulapalvelu 

kiinteistön vuokralaiset) vaikeuttanut viestin välittämistä. 
• Yrityksille, managerointiyritykselle ja vuokralaisille selkeämpää viestiä esim. 

kustannussäästöistä -> kannustus osallistumaan 
• Pilotissa päästy vasta työn alkuun, seuraavina tärkeinä tarkasteluvaiheina esimerkiksi 

kiinteistön liittyminen liikenneverkkoon ja muu kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö. Näihin 
ei kuitenkaan tämän pilotin puitteissa päästäne, vaan työtä pitäisi jatkaa. 
 

2. Potentiaali monistettavuuteen  
• Yleisesti todettiin potentiaalin monistettavuuteen olevan erittäin hyvä 
• Kiinteistökehittäjällä sekä managerointiyrityksillä usein paljon eri kohteita, jolloin hyviä 

käytänteitä päästään helposti monistamaan eteenpäin saman yrityksenkin sisällä. 
• Yrityskoon pienentyminen on nähtävä trendi, jolloin usein halutaan rakennuksiin joissa on 

muitakin toimijoita. Pilotin kohteena oleva ”toimistohotelleja” rakennettaneen siis vielä 
edelleen lisää. 
 

3. Monistettavuuden haasteet ja niiden ratkaisut 
• Usean yrityksen sijoittuessa samaan kiinteistöön kokoava verkosto usein puuttuu. 
• Manageroinnin rooli ja motiivi viisaan liikkumisen edistäjänä ei ole selkeä? -> motiivina 

asiakastyytyväisyyden lisääntyminen ja edelläkävijän asema 
• Hollannissa koulutetaan kiinteistöalan osaajia kestävän liikkumisen asioissa -> samaa myös 

Suomeen? 
• Sopimuksiin tulisi sisällyttää viisaan liikkumisen edistämiseen tähtääviä toimija 
• Haasteena myös sijainti, yrityskeskittymiä sijoittuu paikkoihin, joissa julkisen liikenteen 

edellytykset eivät ole Aviapolista vastaavia. 
• Kaupunki/kunta ja kiinteistö –rajapinta on haastava toimintakenttä. 


