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Tuko Logistics Osuuskunta 
Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta- ja 

logistiikkapalveluyhtiö, joka tarjoaa tavara- ja 
informaatiovirtojen hallintaa koko toimitusketjussa 

tavarantoimittajalta kauppaan.  

http://www.tuko.fi/tukotietoa/fi_FI/yritysesittely/ Katso: 

http://www.tuko.fi/tukotietoa/fi_FI/yritysesittely/�


Tuko lukuina 

 Liikevaihto (2012) 792 M€ 
 Henkilöstö, hlö    n.800 

 
 Varastonimikkeitä  16.500 
 Asiakkaita                 6.000 
 Jakelukeskuksen päivittäinen 

volyymi noin 1.000.000 kg 
  

 
 

Omistajat 
 
 Wihuri Oy     
 Suomen Lähikauppa Oy  
 Stockmann Oyj Abp   
 Heinon Tukku Oy   

80% 

20% 

http://www.lahikauppa.fi/fi/etusivu/�
http://www.ostolan.fi/�


Keravan jakelukeskus 
67.000 m2  

 
 



Taustaa 
 Vastuullisuus Tukon arvoissa ja strategian painopisteenä -> 
 Tuko Logistics mukaan Motivan koordinoimaan TYKELIin 
 Tavoitteena tehdä työ- ja työmatkakartoituksen pohjalta 

suunnitelma miten henkilökunnan liikkumista voidaan 
kehittää ympäristöystävällisemmäksi, sujuvammaksi ja 
taloudellisemmaksi 

 TYKELI-hankkeen aikana tehtiin 
 Taustakartoitus haastatteluin 
 Työmatkaliikkumisen kysely Tukon henkilöstölle 
 Analysointi (henkilöstökyselyn ja postinumerotietojen pohjalta) 
 Työpajat 
=> Etenemissuunnitelma työmatkaliikkumisen kehittämiseen 

 

 



Työmatkaliikkumisen kysely 
henkilöstölle 12/2011 

 Tuloksia 



Työmatkojen kulkutapajakauma 

(kysely tehtiin talviaikaan) 



Kuinka hyvin voisit tehdä kodin ja 
työpaikan väliset matkat eri kulkutavoilla 



Päästövähennyspotentiaali kodin ja 
työpaikan välisillä matkoilla 

- Taloudellinen ajotapa 

- Kävely ja pyöräily 

- Joukkoliikenne 

- Kimppakyydit 

 
 

Vähintään 21 % 



Kevyen 
liikenteen  
potentiaali 

 Alle ~3 km: 22% henkilöstöstä 

 

 Alle ~5 km: 37% henkilöstöstä 

 

 Alle ~10 km: 53% henkilöstöstä 

 

 Pyöräilyllä korkea potentiaali! 
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Julkisen 
liikenteen 
verkosto 

 

11 

 

• Pääosa reiteistä pohjois-etelä 
suunnassa 

• Junalla hyvä palvelutaso 

• Asemalta n. 1 km kävelymatkaa 

• Vähän joukkoliikenteen vuoroja yön 
ja aamun työvuoroille 

 



Työpajoista 
etenemissuunnitelmaan 



Työpajoissa hyviksi katsotut toimenpiteet ja aikataulu +/++/+++ aikataulu 

Lähiympäristön liikennejärjestelmän kehittäminen TEHDÄÄN ALOITTEET +++ Kevät 2012 

Pyörätelineet kuntoon SUUNNITTELU+HANKINTA +++ Kevät 2012 

Etäneuvottelut / Tuko SELVITYS MENEILLÄÄN +++ Kevät 2012 

Kimppakyydit helpoiksi ja houkutteleviksi ENSIN KEVYT SELVITYS +++ Syksy 2012 

Houkutteleva taloudellisen ajotaidon kilpailu VALMIS PALVELU +++ Talvi 2012-13 

Pyöräilykampanja KILOMETRIKISA (yhdistettynä uusiin pyörätelineisiin) ++ Kevät 2012 

Etäneuvottelut / Itella ETÄNEUVOTTELUVIIKKO ++ Syksy 2012 

Bussiyhteys Keravan asemalta työpaikalle SELVITYS + AIKATAULUNÄYTTÖ + Syksy 2012 

Joustot ja liukumat, työvuorojen organisointi HAASTAVA/TARPEETON 0 Ei tehdä 

MUUTA MUISTETTAVAA: Etätyömahdollisuudet, toimipisteiden väliset työasiamatkat, 
turvallisuusvalistus ja -tiedotus, työsuhdematkalippu, itäsuunnan haastava 
joukkoliikenne, varusteet talvipyöräilyyn, työsuhdepyörät, joukkoliikenteen 

aikataulunäyttö,  opasteet asemalta Tukolle, etäneuvottelut 



Miten olemme edenneet 1/2 

 Pyöräilyn aktivointi 
 Pyöräparkit kuntoon 
 Osallistuminen kilometrikisaan. Kampanjat.  

 Etäneuvottelut 
 Etäneuvottelutilojen uudistaminen ja käyttöönotto 
 Haasteena tilojen aktiivinen käyttö 

 Kimppakyydit helpoiksi ja houkutteleviksi 
 Selvitys kiinnostuneista 
 Tarjotaan mahdollisuus kimppakyytiporukoiden 

muodostamiseen 
  



Miten olemme edenneet 2/2 

 Taloudellinen ajotapa 
 Työsuhdeautoilijoille taloudellisen ajotavan koulutusta 
 Selvitetty mahdollisuutta tarjota muillekin -> ei edennyt 

 Bussiyhteys Keravan asemalta työpaikalle 
 Ei edennyt – ei unohdeta 

 Muuta 
 Työsuhdematkalippujen käyttömahdollisuudet selvitetään 
 Etätyön mahdollisuus avautumassa 



 
Tavoitteena toimivat ja 
turvalliset matkat ja 
kuljetukset  
 

Yhteistyöllä parempi 
vaikuttavuus 
 
Huomioitavaa:  
 

- Turvallisuus 
- Sujuvuus 
- Opastus 
- Ylläpito 

 

 
 

 

Lähiympäristön liikennejärjestelmän 
kehittäminen 



Muita huomioita matkan varrelta 
 Tärkeää kannustaa henkilöstöä  
 vaihtoehtoisiin valintoihin 

 
 Viestinnän merkitys –> tietoisuus vaihtoehdoista 
 
-> tavoitteena kestävä liikkuminen osaksi  
 yrityksen toimintatapoja ja järjestelmiä 



Muutoksen seuranta 
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Työpaikallani on ympäristöystävälliseen liikkumiseen 
kannustava ilmapiiri 
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Työpaikkani säännöt, ohjeet ja käytännöt edistävät 
ympäristöystävällistä liikkumista 

Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä 

Täysin eri mieltä En osaa sanoa 

  
 
 2011 n=253, 2012 n=134 

Seurantakysely 2012/13 



Avoimia palautteita 

  
 2011: 

 
 
 

 2012: 

”Ympäristöystävällisellä liikkumisella ei ole 
merkitystä” 

”Kannustetaan ihmisiä liikkumaan entistä 
enemmän julkisella liikenteellä, vaikka 2 kertaa 
viikossa tms. Kannustusta myös hyötyliikkumiseen, 
pyöräily ja kävely läheltä tuleville.” 

Mikä viisas liikkuminen..? 

Paljon ideoita ja ehdotuksia ympäristöystävälliseen liikkumiseen 



Kiitos! 

 
Päivi Huhtala 

paivi.huhtala@tuko.fi 


	Työmatkaliikkumissuunnitelma�kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea
	Tuko Logistics Osuuskunta
	Tuko lukuina
	Dia numero 4
	Taustaa
	Työmatkaliikkumisen kysely henkilöstölle 12/2011
	Työmatkojen kulkutapajakauma
	Kuinka hyvin voisit tehdä kodin ja työpaikan väliset matkat eri kulkutavoilla
	Päästövähennyspotentiaali kodin ja työpaikan välisillä matkoilla
	Kevyen liikenteen �potentiaali
	Julkisen liikenteen verkosto�
	Työpajoista etenemissuunnitelmaan
	Dia numero 13
	Miten olemme edenneet 1/2
	Miten olemme edenneet 2/2
	Lähiympäristön liikennejärjestelmän kehittäminen
	Muita huomioita matkan varrelta
	Muutoksen seuranta
	Seurantakysely 2012/13
	Avoimia palautteita
	Kiitos!

