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Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä -hanke 
(TYKELI) 

• Toteutetaan vuosina 2010–2012  
• rahoittajina Liikennevirasto, HSL, Uudenmaan liitto, Trafi 
• koordinaattorina Motiva. 

Tavoitteet: 
1. Luodaan toimintamalleja kestävän liikkumisen edistämiseksi 

työpaikoilla 
2. Aktivoidaan työnantajia edistämään kestää liikkumista 

Edistetään hyviä käytänteitä 
3. Luodaan toimijaverkosto 
4. Edistetään (luodaan) markkinoita työpaikkojen liikkumisen 

ohjaukselle. 

24.8.2012 
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TYKELIN pilotit 
• Tuko ja Itella  

– Kartoitus työ- ja asiamatkojen nykytilasta ja 
suunnitelma liikkumisen kehittämiseksi  

 

• Valtionhallinto 
– Valtionhallinnon toimijoiden verkostointi viisaan 

työmatkaliikenteen edistämiseksi 
– Mukana: VM, TEM, ilmatieteen laitos, Liikennevirasto 

ja Uudenmaan ELY-keskus 
 

•  Lentokenttäalueen liikkumisen palvelujen kehittä-
minen yrityksille 
– Aviapoliksen alue 

24.8.2012 
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Miksi työpaikoilla kannattaa 
edistää viisasta liikkumista? 
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Kustannukset 

Ympäristövastuu 

Työhyvinvointi Käyttäytymismuutokset 
työmatkoilla voivat aiheuttaa 
muutoksia myös muilla matkoilla! 

24.8.2012 
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Presentation Notes
Pallurakuva otsikoista, rinnalla fiksun liikkumisen pallerokuva



Miten työpaikoilla voidaan 
edistää viisasta liikkumista? 
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Sijainti 

Infrastruktuuri 

Palvelut 

Tiedottaminen, koulutus  
ja kampanjat 

Etujen hinnoittelu 
ja sääntely 

Vuoropuhelu viranomaisten 
kanssa 

Liikkumis- 
suunnitelma 

Työn organisointiin 
liittyvät keinot 

Etätyö 

24.8.2012 

Presenter
Presentation Notes
Pallurakuva otsikoista, rinnalla fiksun liikkumisen pallerokuva



Valtionhallinnon pilotin tavoitteet 

Hankkeessa lisätään mukana olevien valtionhallinnon 
toimijoiden yhteistyötä ja toimintaa kestävän 
työmatkaliikkumisen edistämisessä.  
Pilotin tavoitteet ovat: 
• Hyvien käytäntöjen oppiminen ja levittäminen 

valtionhallinnon sisällä  
• Yhteisten käytäntöjen luominen (mm. seuranta, 

indikaattorit  
• Yhteistyön ja tiedonvaihdon koordinoinnin 

organisointi (verkosto)  
 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotin kohderyhmä 

Valtionhallinnon organisaatiot: 
– Ilmatieteen laitos 
– valtiovarainministeriö VM  
– työ- ja elinkeinoministeriö, TEM  
– Uudenmaan ELY-keskus  
– Liikennevirasto 

 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotin sisältö ja menetelmät 1/2 

• Kysely mukana oleville organisaatioille 
– Lähtötietojen ja käytäntöjen kerääminen 

• 1. työpaja 
– Ensimmäinen verkostoitumistapahtuma 
– Kyselyn tulokset 
– Hyvät käytännöt, ongelmat ja kipupisteet liikkumisen 

ohjauskeinojen käyttöönotossa ja toteutuksessa 
– Toimintamallin pohtiminen 

 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotin sisältö ja menetelmät 2/2 

• 2. työpaja 
– Verkostoitumisen toimintamalli 
– Toimenpiteiden soveltaminen omaan työyhteisöön 
– Verkosto-organisaation luominen 
– Jatkosta sopiminen 

 
 Tuloksena 

– Verkosto-organisaatio  
– Tukea toimenpiteiden toteuttamiselle omassa 

työyhteisössä 
– Verkosto ja sen toimintamalli kestävän liikkumisen 

edistämiseksi 
 

24.8.2012 

10 



Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset   

24.8.2012 

Työssä koottiin kehittämisideoita ja -näkökohtia 
seuraavista aiheista: 

 
1. Johdon sitoutuminen 
2. Matkustussäännön kehittäminen 
3. Viestintä 
4. Käytössä olevat ympäristöjärjestelmät 
5. Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 
6. Tulosten hyödyntäminen ja toiminnan jatkaminen 

11 



Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Viisaan liikkumisen organisointi ja johdon 
sitoutuminen 

Kyllä Ei 

Onko organisaationne toimintastrategiassa mainittu viisas 
liikkuminen ja siihen liittyviä tavoitteita työasiamatkojen osalta? 2 1 

Onko organisaationne toimintastrategiassa mainittu viisas 
liikkuminen ja siihen liittyviä tavoitteita kodin ja työpaikan 
välisten matkojen osalta? 

1 4 

Onko viisaaseen liikkumiseen liittyviä asioita käsitelty 
organisaation johdossa? 5 0 

Onko viisaaseen liikkumiseen liittyviä asioita käsitelty 
henkilöstöstrategiassa? 1 4 

Onko johto sitoutunut viisaaseen liikkumiseen? 3 1 
Onko organisaatiollenne määritelty etätyöpolitiikka? 4 1 
Koetteko, että valtionhallinnon matkustussääntöä olisi tarpeen 
muuttaa viisaan liikkumisen näkökulmasta? 3 1 

24.8.2012 

Johdon sitoutuminen (kysely) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Johdon sitoutuminen ja tuki vaikuttavat ratkaisevasti 
mahdollisuuksiin toteuttaa liikkumisen ohjauksen 
toimenpiteitä.  

• Sitoutuneimpia ovat organisaatiot, jotka toimialansa 
puolesta tuntevat kulkutapajakaumiin pohjautuvan 
ajattelun ja niihin vaikuttamisen tasot. 

• Henkilöstöhallinnon tai kestävän kehityksen näkökulmista 
esim. kodin ja työpaikan väliset matkat saattavat jäädä 
huomiotta. 

24.8.2012 

Johdon sitoutuminen (työpaja) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• vertaisverkostolla, so. valtionhallinnon organisaatioiden 
johtotason kanssakäymisellä 

• muiden valtionhallinnon organisaatioiden esimerkeillä 
• johdon omiin liikkumisvalintoihin ja  -kokemuksiin 

vaikuttamalla 
• kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan johdonmukaisella 

konkretisoinnilla liikkumiskysymyksissä 
• korostamalla, että kyse on arvojen johdonmukaisesta 

toteuttamisesta. 

24.8.2012 

Johdon sitoutumiseen vaikuttaminen (työpaja) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Hyödynnetään esimerkiksi tulosohjaustoimintaa, jossa eri 
organisaatioiden johtajat kokoontuvat – liikkumisen 
ohjaus -tietoisku voitaisiin ottaa yhdeksi aiheeksi 
johtoryhmän kokouksessa. 

• Hyödynnetään myös energiatehokkuussuunnitelma – sen 
yhteyteen liikkumisen ohjaus ja energiatehokkuuteen 
liittyvät keinot. 

24.8.2012 

Johdon sitoutumiseen vaikuttaminen (työpaja) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 
Matkustussäännön kehittäminen (kysely) 
• Matkustussäännössä oleva tiukka määräys, ettei 

työmatkaa ja lomamatkaa saa yhdistää, vaatii 
korjaamista. Säännöksellä halutaan estää väärin-
käytöksiä, mutta toisaalta se lisää ympäristöhaittoja. 

• Sääntö suosii jo nyt selvästi joukkoliikenteen käyttöä. 
• Työmatkojen ja työasiamatkojen jyrkkä erottelu ei 

välttämättä johda kustannus- eikä hiilidioksidipäästöjen 
säästöihin. 

• Kävely ja pyöräily eivät näy matkustussäännössä. 
• Matkustussäännön tarkastelu viisaan liikkumisen 

näkökulmasta voi tuottaa uusia tulkintoja!  

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Valtiovarainministeriö päättää matkustussäännöstä, 
tulkinnassa organisaatiokohtaisia eroja.   

• Tulkitseminen päästöjen vähentämisen, ajankäytön 
tehostamisen tai kuljettujen kilometrien näkökulmasta 
toisi parannusta. 

• Impulssi matkustussäännön uudelle tarkastelulle 
esim. TEM:stä. 

• Hallintojohtajien verkostot voisivat käsitellä asiaa ja 
luoda yleistettäviksi kelpaavia, ympäristön ja 
toiminnan tehostamisen kannalta parempia tulkintoja. 
 

 
24.8.2012 

Matkustussäännön kehittäminen (työpaja) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Työmatkan aikana tapahtuvaa työskentelyä ei lasketa 
työaikaan kuuluvaksi, jolloin matkustusaika jätetään usein 
käyttämättä työntekoon. 

• Kehotetaan suosimaan junia, vaikka usein linja-auto olisi 
tarkoituksenmukaisempi kulkuväline. 

• Työmatkojen aloittaminen toimistolta ei aina ole 
tarkoituksenmukaista, jos koti sijaitsee kaukana toimistosta.  

• Edullisuuden korostaminen kannustaa myös lentomatkoihin. 
• Kiire luo tarpeen taksin käytölle ja lentämiselle. 
• Ulkomaille on vaikea matkustaa lentämättä. 

24.8.2012 

Matkustussäännön kehittäminen (työpaja): 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Viisaan liikkumisen 
keinoja 

Käytössä 
Ei 

käytössä 
Tehokas Kohtalainen 

Ei kovin 
merkittävä 

En osaa 
sanoa 

Työmatkaseteli 2 3 1 3 0 1 

Liikkumissuunnitelma 1 4 2 0 0 2 

Kimppakyydit 1 4 1 0 2 1 

Taloudellisen ajon koulutus 1 4 1 1 2 0 

Pyöräpysäköinti 5 0 2 2 0 0 

Yhteiskäyttöpyörät 2 3 0 0 3 1 

Suihku/peseytymistilat/vaihtovaatteid
en säilytystilat 

5 0 4 0 0 0 

Etätyömahdollisuus/etätyövälineet 5 0 1 2 0 0 

Yhteiskäyttöautot tai virka-autojen 
yhteiskäyttö 

1 4 1 1 1 1 

Tempaukset ja kilpailut 5 0 1 2 1 0 

24.8.2012 

Lisäksi käytössä on yksiköittäin matkakortteja työasialiikkumiseen sekä 
pysäköintipaikkojen kalliimpi hinnoittelu, pyöräilyyn liittyvät toimet (esim. 
pienet huoltotyöt)  

Kysely: viisaan liikkumisen keinojen käyttö 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Olemassa oleva tieto ja keinot käyttöön ja laajaan 
jakeluun valtionhallinnon sisällä ja eri virastoissa. 

• Kunkin viraston/laitoksen intranetiin  selkeä paikka 
liikkumisen ohjauksen asioille → tapahtumat etusivulle. 

• Johdon pitää sitoutua asiaan. 

24.8.2012 

Viestintä: tavoitteita (työpaja): 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Liikkujan viikko, pyöräilyviikko, etätyöpäivä, autoton 
päivä; kaikki TYKELIssä olevat organisaatiot näihin 
mukaan 

• Kokouskutsuihin fiksut liikkumisvaihtoehdot 
• Muutosagentteja kannattaa hyödyntää tässäkin 
• YKSINKERTAINEN viestintä on kaunista! 

24.8.2012 

Viestintä: toistuvia tapahtumia ja asioita, 
joista pitää viestiä (työpaja) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Energiatehokkuussuunnitelmia on tehty vain yhdessä 
organisaatiossa ja se sisältää liikkumiseen, kuten kodin 
ja työpaikan välisiin matkoihin, liittyviä asioita. Viestintä 
on tässäkin asiassa todella tärkeää. Muissa 
organisaatioissa suunnitelma on vasta tekeillä. 

• Ympäristöjohtamisjärjestelmänä kolmessa 
organisaatiossa on Green Office. 
 

24.8.2012 

Käytössä olevat ympäristöjärjestelmät (kysely) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Ensimmäisessä työpajassa pohdittua 1/3: 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 

• Aika ja energia eivät riitä erillisen verkoston luomiseen 
ja ylläpitämiseen: verkoston toimittava osana jo 
olemassa olevaa verkostoa sekä organisaation sisällä 
että ulkopuolella. 

• Organisaation sisällä: esimerkiksi Green Office, 
ilmastotiimi, ympäristöohjelmaryhmä, energia-
tehokkuussuunnitelma, toimitilojen hallinta tms. 

• Organisaation ulkopuolella: johtotason verkosto, joka 
osaltaan vaikuttaa yksittäisen organisaation johdon 
sitoutumiseen. 

23 



Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Ensimmäisessä työpajassa pohdittua 2/3 
LIVE:n alaverkostona: 
• Valtionhallinnon pilotin yhteystieto/sähköpostilista osaksi 

liven tiedotuslistaa 
• Hyödynnetään LIVEä osaamisen kehittäjänä 
• Live-tilaisuuksiin erillinen TYKELI-sessio 
• Sähköpostilistalle vapaamuotoista tiedotusta 

työmatkaliikkumisen asioista keneltä hyvänsä listan 
jäseneltä 

• Listaa voidaan laajentaa myös nyt mukana olevien 
tahojen ulkopuolelle. 

 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Ensimmäisessä työpajassa pohdittua 3/3 
• Tapaamisten järjestely: vapaamuotoisesti tulossa 

olevien tapahtumien mukaan tai tarpeen vaatiessa 
• Luotava vähän kuormittava mutta tiedonvälityksen 

kannalta tehokas järjestelmä 
• Esimerkiksi Facebook-sivut tai blogi, joiden ylläpitäjinä 

voivat toimia innokkaat ympäristövastaavat tai muut 
liikkumisen ohjauksesta kiinnostuneet. 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Toisessa työpajassa kehitettiin toimintamallia 
kahden vaihtoehtoisen lähestymistavan avulla: 
 
1. SOSIAALINEN MEDIA VERKOSTOINNIN 
VÄLINEENÄ 
2. VALTIONHALLINNON LIIKKUMISEN 
OHJAUKSEN VERKOSTO OSANA LIVE-
VERKOSTOA 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

+ Somessa voidaan jakaa tietoa nopeasti, 
osallistumiskynnys matala. 

+ Voidaan esim. tiedottaa tapahtumista, haastaa 
toisia, kertoa omasta toiminnasta. 

+ Vertaisjäsenten kommentoinnista ja keskusteluista 
käytännön hyötyä. 

+ Ei kuormita sähköpostia, keskusteluja voi seurata 
silloin kun itselle sopii. 

+ Yleensä kevyt ylläpidettävä. 

+ Sivut voi sulkea ulkopuolisilta. 

 
24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli/ 
Sosiaalinen media (lyh. some) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Mahdollisia alustoja: 
• Facebook 
• Yammer - yrityksille tarkoitettu Facebook-tyyppinen 

verkkosivusto. 
• Valtioneuvoston intranet Senaattori 
• Verohallinnon sivut tai muu vastaava. 
 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli/ 
Sosiaalinen media (lyh. some) 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Hyödynnetään olemassa olevaa verkostoa 

• Liven tapahtumat ja uutiskirjeet tiedoksi 
valtionhallinnon verkostolle, tapahtumista hyviä 
ideoita 

• Valtionhallinnon liikkumisenohjauksen verkoston 
kautta tukea muille, olemassa oleville verkostoille, 
esim. energiatehokkuusryhmä, ilmastotiimi, 
ministeriöiden kestävän kehityksen toimikunta → 
liikkumisen ohjaus osaksi ja tarkastelun kohteeksi 
myös näissä.   

 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli/ 
LIVE-verkoston osana 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Valtionhallinnon Green Office -verkosto 
(Senaattikiinteistöt vetovastuussa),  
– 6.6.2012  kaikille avoin tapaaminen 

• Verohallinto 
– edelläkävijä ympäristöasioissa 

• Senaattikiinteistöt 
– TEM green lease -kokeilussa 

• ELY-keskus  
– sopii ensimmäisen tapaamisen sähköpostilistan 

perusteella. 
 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli/ 
Mahdollisia vastuutahoja ja raameja toiminnalle: 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Kaikki organisaatiot eivät kuulu Green Officeen. 

• Kaikki organisaatiot eivät kuulu LIVE-verkostoon 

• Pelkän sähköpostilistan käyttäminen voi tuntua 
kömpelöltä. 

• Somen käyttöä työpaikalla on voitu rajoittaa. 

• Somessa toimiminen ei ole kaikille luontevaa. 

• Resurssipula 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli/ 
Rajoitteita eri lähestymistavoissa: 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

• Toisessa työpajassa oli tavoitteena valita  
valtionhallinnon liikkumisen ohjauksen verkoston 
jatkotyöskentelyn toteuttamistapa.  

• Kumpikin edellä esitetty toimintamalli sai 
kannatusta, mutta yhteiseen, kaikkia tyydyttävään 
toimintatapaan sitoutuminen jäi kuitenkin 
avoimeksi. 

• Sähköpostiverkosto on syntynyt jo tämän työn 
aikana. 

 
 

24.8.2012 

Valtionhallinnon verkoston toimintamalli 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset  

Verkoston jatkosta sovittiin kuitenkin seuraavaa: 
• U-ELY/Eini Hirvenoja kutsuu kokoon 

ensimmäisen tapaamisen, joka pidetään 
alkusyksyllä ELY-keskuksessa.  
– Eini H. laittaa sähköpostijakeluun ehdotukset 

tapaamisen aiheista. 

 

24.8.2012 

Tulosten hyödyntäminen ja toiminnan jatkaminen 1/2 
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Valtionhallinnon pilotti – keskeiset tulokset 

Oman organisaation liikkumisenohjaustoimien jatko: 
• Eri organisaatioiden jatkotoimet koottiin 

lomakkeille. 

• Kaikki organisaatiot aikoivat jatkaa liikkumisen 
ohjausta ja nimesivät omalta kannaltaan 
ajankohtaisimpia uusia toimenpiteitä. 

• Moniin pilotissa esiteltyihin toimiin oltiin 
tarttumassa eri organisaatioissa. Pilotti tarjosi 
vahvistusta ja käytännön esimerkkejä 
toimenpiteiden toteuttamiselle. 

 

24.8.2012 

Tulosten hyödyntäminen ja toiminnan jatkaminen 2/2 

34 



Valtionhallinnon pilotti  

• Työn aikana pidettiin viisi esitystä liikkumisen 
ohjauksen hyvistä esimerkeistä, kuten:  
– etätyön mahdollisuudet ja käytännöt 
– liikkumiskyselyt 
– työmatkasetelit 
– Green Office -järjestelmä 

• Lisäksi jaettiin runsaasti käytännön kokemuksia 
liikkumisen ohjauksen kipupisteistä ja 
onnistumisista. 

• Verkoston jäsenet tutustuivat toisiinsa ja verkoston 
vertaistuki koetaan tärkeäksi. 

24.8.2012 

Vaikutukset 1/2 
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Valtionhallinnon pilotti  

• Verkoston jäsenet ovat saaneet lisää tiedollisia 
valmiuksia ryhtyä toteuttamaan liikkumisen 
ohjauksen toimenpiteitä. 

• Tämän työn yhteydessä syntynyttä verkostoa 
voidaan laajentaa myös muihin valtionhallinnon 
organisaatioihin. 

• Pilotti on tarjonnut ideoita ja työkaluja verkoston 
toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen sekä 
liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden edistämiseen 
organisaatioiden sisällä. 
 

24.8.2012 

Vaikutukset 2/2 

36 



Valtionhallinnon pilotti  - aikataulu 2012 

• 9.3. ohjausryhmän kokous työn tarkentamiseksi 
• 14.3. aloituslupa projektille 
• 15.3. kyselyluonnos  
• 22.3. kyselyn julkaisu  
• 29.3. 1. työpajan ennakkotehtävät 
• 4.4. 1. työpaja 
• 16.4. 2. työpajakutsu 
• 29.5. 2. työpaja  
• kesäkuu: raportointi 
• syyskuu: pilotin jatkotapaaminen 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotti  - yhteystiedot 1/3 

Konsultit: 
Linea Konsultit Oy 
Annamari Ruonakoski  
Projektipäällikkö  
annamari.ruonakoski@linea.fi  
 
Sito Oy 
Maija Krankka 
Apulaisosastopäällikkö 
maija.krankka@sito.fi 
 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotti  - yhteystiedot 2/3 

Koordinointi: 
Motiva Oy 
Okariina Rauta  
Asiantuntija  
okariina.rauta@motiva.fi 
 
Sonja Heikkinen 
Johtava asiantuntija 
sonja.heikkinen@motiva.fi 
 

24.8.2012 
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Valtionhallinnon pilotti - yhteystiedot 3/3 
– yhteistyökumppanit 

24.8.2012 

Ilmatieteen laitos: 
Sari Hartonen, 
Ylimeteorologi 
sari.hartonen@fmi.fi 

Liikennevirasto: 
Matti Holopainen, 
Joukkoliikenneasiantuntija 
matti.holopainen@liikennevirasto.fi 

  
 

työ‐ ja elinkeinoministeriö:  
Mika Honkanen, 
Neuvotteleva virkamies 
mika.honkanen@tem.fi 

valtionvarainministeriö: 
Päivi Valkama, 
Budjettisihteeri 
paivi.valkama@vm.fi 
 

  
 

 

Uudenmaan ELY‐keskus: 
Eini Hirvenoja, 
Liikennejärjestelmäasiantuntija 
eini.hirvenoja@ely‐keskus.fi 
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Yhteenveto 1/3 
• Hankkeen tavoitteena oli lisätä mukana olevien 

valtionhallinnon toimijoiden yhteistyötä ja toimintaa 
kestävän työmatkaliikkumisen edistämisessä.  

• Työn aikana tehtiin osallistujille kysely nykyisistä 
toimintatavoista sekä järjestettiin kaksi työpajaa 
ajatustenvaihtoa ja ideointia varten. 

• Työpajoissa pidettiin 5 esitystä liikkumisen 
ohjauksen hyvistä esimerkeistä, jaettiin käytännön 
kokemuksia ongelmista ja onnistumisista 
osallistujien kesken sekä koottiin yhteystietolista, 
jonka perusteella jatkotyöskentely on mahdollista. 

• Lopuksi koottiin ajatuksia organisaatiokohtaisista 
jatkotoimista. 

24.8.2012 
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Yhteenveto 2/3 
• Työmatkakysely aiottiin toteuttaa niissä 

organisaatioissa, joissa sitä ei ole vielä toteutettu, 
muualla hyväksi havaittujen mallien mukaisesti 
(mallina esim. TEM tai Uudenmaan ELY-keskus). 

• Kyselyn avulla voidaan suunnitella kullekin 
organisaatiolle parhaiten sopivat viisasta liikkumista 
edistävät toimenpiteet, tehokas viestintä (mm. 
intranet) mukaan lukien. 

• Organisaatioiden johdon sitouttamiseksi voidaan 
hyödyntää mm. tulosohjaustoimintaa ja johtajien 
verkostotapahtumia sisällyttämällä niihin esimerkiksi 
tehokkaat tietoiskut viisaan liikkumisen edistämisen 
vaikutuksista henkilöstön hyvinvointiin. 

 

24.8.2012 
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Yhteenveto 3/3 
• Energiatehokkuussuunnitelmiin sisällytetään 

liikkumisen ohjaus. 
• Matkustussäännön tulkitseminen viisaan liikkumisen 

näkökulmasta otetaan organisaatioissa esille. 
• Valtionhallinnon pilotissa mukana olleiden 

organisaatioiden yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen 
jakamista jatketaan ainakin verkostotapahtumissa, 
joista ensimmäinen jo sovittiin työn aikana.  

• Muista toimintatavoista verkoston jatkotyöskentelyä 
varten ei saatu sovittua työn aikana, mutta eri 
mahdollisuuksia pohdittiin laajasti. 

24.8.2012 
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TYÖPAIKAN LIIKKUMISSUUNNITELMA
TYKELI – Työpaikat kestävän 
liikkumisen edistäjinä ‐hanke



PROJEKTIN KULKU

• Tuko Logistics Osk henkilökuntakysely 
– Marraskuu 2011

• Työryhmän 1. työpaja 15.3.2012
– Henkilökuntakyselyn tulokset
– Kartta‐analyysin tulokset 
– Toimenpideideat

• Työryhmän 2. työpaja 26.3.2012
– Valikoitujen ideoiden konkretisoiminen ja arviointi

• TYKELI‐hankkeen koordinaattori Motiva Oy
• Yrityspilotin konsultteina Ramboll Finland Oy ja Mobinet Oy



LIIKKUMISEN OHJAUKSEN ORGANISOINTI

‐Määritä liikkumisen ohjauksen vastuuhenkilö ja työryhmä
‐Vuoropuhelu hallinnon ja työntekijöiden kanssa

‐Määritä
‐millaisia resursseja liikkumisen ohjaukseen on käytettävissä
‐toimenpiteet, toteutusaikataulu ja vastuutaho
‐miten toimintaa kehitetään

‐ Liikkumisen ohjauksen pitkäjänteinen suunnittelu
‐ Tapahtumien valmistelu (liikkujan viikko, pyöräilyviikko, auton vapaapäivä...)
‐ Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi
‐ Yhteistyö kumppaneiden hakeminen
‐ Ensisijaisten kohderyhmien määrittäminen
‐ Vaikuttavuuden seuranta



INFORMAATIO JA TIEDOTTAMINEN

‐Liikkumisen ohjauksen peruselementti
‐Aktiivisuus, ajankohtaisuus, saatavuus
‐Perustiedon jakaminen tärkeää

‐Fokus: kestävän liikkumisen terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset

‐Firman informaatiopaketin laatiminen:
‐Motivan (motiva.fi) ja HSL:n (”viisas liikkuminen” ‐julkaisu) materiaalit
‐Tiedottaminen reittioppaasta ja muista viisaan liikkumisen  nettipalveluista
‐Paikallisten bussilinjojen aikataulut (aulanäytöt)
‐Tiedottaminen etäneuvottelumahdollisuuksista ja etätöistä
‐Tiedottaminen tulevista toimista ja tempauksista sekä tavoitteesta kannustaa 
työntekijöitä terveelliseen ja taloudelliseen liikkumiseen
‐Pyöräilykartat (http://www.kerava.fi/pyorailykartta.asp)

‐Viisaan liikkumisen linkkilista Intraan
‐Markkinointi myös julisteina ja tiedotteina



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

Lähiympäristön liikennejärjestelmän kehittäminen TEHDÄÄN ALOITTEET +++ Kevät 2012

Pyörätelineet kuntoon SUUNNITTELU+HANKINTA +++ Kevät 2012

Pyöräilykampanja KILOMETRIKISA (yhdistettynä uusiin pyörätelineisiin) ++ 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

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, etätyömahdollisuudet



LÄHIYMPÄRISTÖN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
‐Liikennejärjestelmä: liikenneinfrastruktuuri 
ja sitä käyttävä henkilö‐ ja tavaraliikenne 
sekä niitä ohjaavat järjestelmät

‐Tavoitteena toimivat ja turvalliset matkat ja 
kuljetukset 

‐ Yhteistyöllä parempi vaikuttavuus

‐ Huomioitavaa: 
‐Turvallisuus
‐Sujuvuus
‐Opastus
‐Ylläpito



• Tehdään aloite ELY‐keskukselle mt140 nopeusrajoituksen 
laskemiseksi ja liittymän parantamiseksi (Tieos. 140 007 00800)

• Tehdään yhteistyössä alueen yritysten ja asukasyhdistyksen 
kanssa aloite Keravan kaupungille Postlarinkadun kevyen 
liikenteen väylän epäjatkuvuuskohdan korjaamiseksi (puuttuu 
lyhyt pätkä jkp‐tietä)

• Mahdollisesti myös Tervahaudankadun jkp‐tie?
• Pyydetään Keravan kaupunkia korjaamaan Tervahaudankatu‐
Kytömaantien liittymän näkemäongelmat (kasvuston raivaus)

• VR:n alueen ongelmien käsittely? (VR track vastaa infrasta)

Toimenpide, mitä 
konkreettisesti 

tehdään ja miten? 
(vaihtoehdot?)

• Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranee
Hyödyt ja haasteet 
(talous, henkilöstö, 

ympäristö)

• Tuko hoitaa mt 140 aloitteen
• Muut kohdat yhteistyössä

Vastuutaho ja 
aikataulu 

(päätösaikataulu, 
toteutusaikataulu)

LÄHIYMPÄRISTÖN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN



• Hankitaan puuttuvat pyörätelineet (Tuko Logisticsin eteläinen 
sisäänkäynti ja Itellan sisäänkäynti)

• Nykyinen tila hyödynnetty tarkasti et. sisäänkäynnllä. 
Mahdollisesti aidan siirto ja pyörätelineet  ”syvennykseen” 
tontin puolelle. Tutkitaan mahdollisuudet vier. tonttien käyttöön.

• Huolellinen suunnittelu ja toteutus esim.
• Kytketään olosuhteiden parantaminen ja pyöräilykampanja 
yhteen

Toimenpide, mitä 
konkreettisesti 

tehdään ja miten? 
(vaihtoehdot?)

• Työpaikan saavutettavuus ja pyöräilyn houkuttelevuus paranevat
• Henkilökuntakyselyn perusteella suuri potentiaali

Hyödyt ja haasteet 
(talous, henkilöstö, 

ympäristö)

• Kiireellinen, pyöräilykausi alkamassa!
Vastuutaho ja 
aikataulu 

(päätösaikataulu, 
toteutusaikataulu)

PYÖRÄTELINEET KUNTOON



•Kilometrikisasta tiedottaminen: ilmoittautuminen käynnissä! 
•Kilpailu alkaa 1.5.2012
•www.kilometrikisa.fi

• Kannustimen määrittely
• TUKO vs. Itella
•Hyväntekeväisyys (http://www.punainenristi.fi/ketjureaktio)
•Henkilökohtainen/joukkueiden palkitseminen
•Osallistujien palkitseminen

•Pyörien korjaus
•Kimppalenkit
•Muut pyöräilykilpailut

Toimenpide, mitä 
konkreettisesti 

tehdään ja miten? 
(vaihtoehdot?)

• Kannustin pyöräilyyn, terveys paranee ja ympäristöhyödyt
• Kiireellinen aikataulu
• Vaikuttavuus parempi muiden parannustoimenpiteiden yhteydessä

Hyödyt ja haasteet 
(talous, henkilöstö, 

ympäristö)

• Selvitetään, kenellä on valtuudet päättää kilpailuun osallistumisesta ja kannustimien käytöstä.
• Kannustetaan työntekijöitä osallistumaan kilpailuun keväällä 2012

Vastuutaho ja aikataulu 
(päätösaikataulu, 
toteutusaikataulu)

PYÖRÄILYKAMPANJA



• Tuko: Selvitys käynnissä etäneuvotteluhuoneen suhteen, 
etäneuvottelujärjestelmän lisenssi vanhenemassa.

• Viedään työpajoista ja henkilökuntakyselystä tietoa ja vinkkejä 
etäneuvotteluprojektin hyödynnettäväksi ‐> projektin tulosten 
mukaisesti investoidaan etätyöjärjestelmiin

• Itella: Lync käytössä ja teknisesti etäneuvottelut helppo järjestää
• Järjestetään Lync palaverien teemaviikko (esim. samalla viikolla kun 
kansallinen etätyöpäivä 21.9.2012)

• Yleisemminkin kampanjoidaan etäpalaverien hyödyistä (erityisesti 
ajankäyttö), ehkä myös hieman keppiä, kytkentä matkalaskuihin, 
sertifiointiprojektin palaverit etänä

Toimenpide, mitä 
konkreettisesti 

tehdään ja miten? 
(vaihtoehdot?)

•Tuko: Hyötyjen viestintä johdolle (ympäristöhyödyt, aikasäästöt)
• Itella: Hyötyjen viestintä käyttäjille, erityisesti ajankäytön tehostuminen

Hyödyt ja haasteet 
(talous, henkilöstö, 

ympäristö)

•Tuko, kevät 2012. Itella, syksy 2012.
Vastuutaho ja 
aikataulu 

(päätösaikataulu, 
toteutusaikataulu)

ETÄNEUVOTTELUT



• Selvitetään miten saataisiin oikeat ihmiset yhteen
• Potentiaalisten kimppojen etsiminen asuinpaikkojen perusteella
• Ilmoitustaulu / sähköpostirinki /
• Tiedotus hyödyistä ja mahdollisuuksista
• Varataan parhaat autopaikat kimppakyydeille
• Työvuorojärjestelyt kimppojen mahdollistamiseksi

• Olemassa olevan palvelun elvyttäminen (Itella)

Toimenpide, mitä 
konkreettisesti 

tehdään ja miten? 
(vaihtoehdot?)

•Helpottaa työpaikalle pääsyä, etenkin autottomat ja ”vaikeat” työvuorot
•Vähentää päästöjä ja työmatkakustannuksia, piha‐alueen turvallisuus paranee
• Jaettu matka on sosiaalinen matka! ‐> ilmapiiri ja yhteishenki
•Asuinpaikkojen, yhteystietojen ja työvuorojen huomiointi samanaikaisesti ja 
viestintä voi osoittautua yllättävän haastavaksi

Hyödyt ja haasteet 
(talous, henkilöstö, 

ympäristö)

•Aloitetaan kevyellä selvityksellä, jossa tutkitaan erilaiset vaihtoehdot 
kimppakyytien helpottamiseksi syksyllä 2012

Vastuutaho ja 
aikataulu 

(päätösaikataulu, 
toteutusaikataulu)

KIMPPAKYYDIT HELPOIKSI JA HOUKUTTELEVIKSI



• Tunnin koulutusajo työpäivän lomassa, kouluttaja tulee työpaikalle
• Parhaan tuloksen saavuttaneelle palkinnoksi lahjakortti myymälään, 
”Hall of Fame” ilmoitustaululle

• Rajoitettu saatavuus: 18 ensiksi ilmoittautunutta pääsee mukaan
• 3 koulutuspäivää siten, että kaikille työvuoroille löytyy aika

Toimenpide, mitä 
konkreettisesti 

tehdään ja miten? 
(vaihtoehdot?)

• Yritys hyötyy turvallisuuden parantumisesta ja ympäristövastuun vahvistumisesta, suurin 
päästövähennyspotentiaali

• Työntekijät hyötyvät polttoainesäästöistä
• Odotettavissa oleva päästövähennys 10 % + välillinen vaikutus asenteisiin
• RingRoad GREENLANE Basic: 2500 € (18 hlö, 3 koulutuspäivää), varaudutaan myös lisäeriin

Hyödyt ja haasteet 
(talous, henkilöstö, 

ympäristö)

• Investointipäätöksen (kuka?) jälkeen vuoroesimiehet rekrytoivat 1. koulutuserän
• Pyritään synnyttämään kysyntää ruohonjuuritasolla: työntekijät voivat porukan keräämällä 
”anoa” uutta kilpailuerää.

Vastuutaho ja 
aikataulu 

(päätösaikataulu, 
toteutusaikataulu)

HOUKUTTELEVA TALOUDELLISEN AJOTAIDON KILPAILU



• Tutkitaan HSL:n kanssa edellytykset Keravan sisäisen linjan 8 
(liityntälinja Keravan asemalta) vuorovälin tihentämiseksi ja/tai 
lähtöjen tahdistamiseksi paremmin työvuoroihin sopivaksi (5:45, 14; 
21:45). Junien aikataulut sopivat jo nyt hyvin.

• Lähipysäkin varustelun parannus
• Tarvittaessa voidaan selvittää myös oman järjestelyn kustannusarvio
• Aikataulunäyttö ”käytävälle” matkalla asemalle + intraan

Toimenpide, mitä 
konkreettisesti 

tehdään ja miten? 
(vaihtoehdot?)

• Työpaikan saavutettavuus paranee
• Goodwill arvoa, myös asukkaiden liikenneyhteydet paranevat
• HSL yhteistyö edullisempi kuin oma sukkulabussi, kustannukset voivat silti nousta 
huomattaviksi jos tarvitaan uusia lähtöjä (tahdistaminen ei aiheuta kustannuksia)

• Aikataulunäytöt 3 950 €/kpl (”avaimet käteen”, ylläpito ja etävalvonta veloituksetta)
• Pienimuotoinen selvitys linjan 8 muutosten edellytyksistä konsulttityönä n. 2 000 €.

Hyödyt ja haasteet 
(talous, henkilöstö, 

ympäristö)

• Aikataulunäyttöjen investointipäätös (kuka?), nopeasti toteutettavissa
• Bussiyhteyden selvitys voidaan aikatauluttaa vapaasti 
• Linjastomuutosten toteutus yleensä vain aikataulukausien vaihtuessa
• Syksyllä 2012 jos katsotaan tarpeelliseksi

Vastuutaho ja 
aikataulu 

(päätösaikataulu, 
toteutusaikataulu)

BUSSIYHTEYS KERAVAN ASEMALTA TYÖPAIKALLE



YHTEYSHENKILÖT
• Päivi Huhtala, Tuko Logistics Osk
• Mira Homin, Itella Logistics Oy
• Okariina Rauta, Motiva Oy
• Tapani Touru, Ramboll Finland Oy
• Ville Voltti, Mobinet Oy



NCC Plaza Business Park 

Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen 

 
TYKELI – Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä 

 

Nykytila ja tulokset 



 

• Hankkeen tausta, tavoitteet ja nykytila  

• Kyselyn tulokset     

– kiinteistössä jo toimivat yritykset  

– kiinteistöön muuttavat yritykset 

– Työntekijät 

• Yhteenveto ja johtopäätökset  

• Sovitut jatkotoimenpiteet ja toimintamallit 

Sisältö 



TAUSTA, TAVOITTEET JA NYKYTILA 

 

 



• Pilotti toteutettiin yhtenä TYKELI-hankkeen kolmesta 

pilottihankeesta. 

• TYKELI 
– Vuosina 2010–2012 toteutettava Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä -

hanke  

– Liikenneviraston, Helsingin seudun liikenteen (HSL), Uudenmaan liiton ja Trafin 

rahoittama 

– Koordinoijana Motiva Oy 

• TYKELI-hankkeen tavoitteena on  
– levittää tietoa työnantajan mahdollisuuksista edistää kestävää liikkumista 

– luoda tähän työkaluja ja toimintatapoja 

NCC Plaza Business Park 

-pilottihanke  



Pilotin tavoite 

• Tarkastellaan työ- ja työasialiikkumiseen liittyviä liikkumispalveluiden 

tarpeita vuokraavan kiinteistön ja sen vuokralaisten osalta. 

 

• Lisäksi selvitetään tiedonvälityskeinoja tarpeista ja toiveista 

vuokralaisten ja kiinteistöomistajien välille käyttämällä hyväksi jo 

olemassa olevia verkostoja tai tarvittaessa luomalla uusia.  

 

 Tavoitteena on monistettava malli muille vastaaville toimijoille 



NCC Plaza Business Park 

• Sijaitsee Vantaan Aviapolis-

alueella ja koostuu 5 

rakennuksesta, joista 

viimeiset valmistuvat v. 2013 

(nyt valmiina kaksi: Pilke ja 

Hehku) 

• Rakentamisessa huomioitu 

kestävä kehitys: BREEAM 

luokituksessa Very Good  

-taso 

• Alueella sijaitse useita 

toimistotaloja, hotelleja sekä 

Jumbon kauppakeskus. 

 

 

 



Saavutettavuus henkilöautolla 

• Henkilöautolla hyvät yhteyden kaikkiin suuntiin 

– Etäisyyksiä Plaza Business Parkista henkilöautolla: 

• Helsingin keskusta (Rautatientori) noin 25 min, 18 km 

• Helsinki-Vantaan lentoasema noin 5 min, 3 km 

 

• Nykyisin yhteensä noin 610 omaa pysäköintipaikkaa 

– pääosin erillisessä pysäköintitalossa (536 kpl), rakennusten 

kellarikerroksessa (45 kpl) ja pihalla (30 kpl) 

– Autonpesupalvelu 

– Yritykset vuokraavat autopaikat kiinteistön hallinnointiyritykseltä 

ja tarjoavat ne työntekijöilleen yleensä ilmaiseksi 

 

 



Saavutettavuus joukkoliikenteellä 

• Joukkoliikenneyhteydet kohtuulliset 

– Etäisyyksiä: 

• Helsingin keskusta (Rautatientori) 

n. 40 min 

• Helsinki-Vantaan lentoasema n. 13 

min 

• Tikkurilan asema n. 20 min 

• Myyrmäen asema n. 30 min 

• Itäkeskus n. 35 min 

 

• Tulevaisuudessa joukkoliikenne-

yhteydet paranevat Kehäradan 

valmistuessa v. 2014. 
– Lähin asema n. 1 km (Aviapolis). 

 

 

 

Lähimmät pysäkit ja Aviapoliksen asema 



Saavutettavuus joukkoliikenteellä 

Matka-aika 

joukkoliikenteellä NCC 

Plazaan arkipäivänä klo 

8.30 (perillä) 

 

Lähde: mak.hsl.fi 



Saavutettavuus pyörällä ja kävellen 

• Yhteydet kattavat ja turvalliset 

• Pyöräpysäköinti sijoittuu 

pysäköintitalon reunalle (katettu) ja 

telineet ovat runkolukittavia 

• Pyöräpysäköintipaikkoja noin 160 

• Kiinteistössä suihku- ja pukuhuonetilat 

työntekijöiden käytössä 

• Suosittu lainapyöräpalvelu, 5 Jopoa 

(maksuton) 

 

 

 



Yhteistyö ja tiedotus 

• Kiinteistössä toimivien yritysten yhteyshenkilöt muodostavat kaksi 

kertaa vuodessa kokoontuvan ryhmän, jossa käsitellään yleensä 

kiinteistön hoitokuluihin ja vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn 

liittyviä asioita.  Muita aiheita ovat kaikki ajankohtaiset asiat. Lisäksi 

yritysten yhteyshenkilöt voivat tuoda esiin haluamiaan asioita. 

• Yrityksille jaettu käyttäjäohjeistukset (sis. tiedot mm. kiinteistön 

lainapyöristä, sosiaalitiloista). Lisäksi on perehdytyspaketti taloon 

muuttaville. 

• Tiedotus: 

– Intrasivut (käyttöönottovaiheessa) 

– Twitter-tili 

 

 

 



KYSELYN TULOKSET 



Kyselyn toteuttaminen 

• Kaksi erillistä kyselyä: toinen yritysten yhteyshenkilöille, toinen yritysten 

työntekijöille. 

• Kysely tehtiin kiinteistössä toimiville yrityksille ja niiden työntekijöille. 

Yrityksiä yhteensä 33 kpl. 

• Lisäksi kysely lähetettiin kahden kiinteistöön muuttavan yrityksen 

yhteyshenkilölle. 

• Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä kesäkuussa 2012. 

• Saatekirje ja linkki kyselyyn lähetettiin yritysten yhteyshenkilöille, joita 

pyydettiin lähettämään se eteenpäin kaikille työntekijöille. 

 



TULOKSET-  

Kiinteistössä toimivien yritysten 

yhteyshenkilöt 

 



Perustiedot ja pysäköintipaikat 
Kyselyyn vastasi 6 yrityksen yhteyshenkilöt (kiinteistössä toimii yhteensä 

33 yritystä). Vastaajien toimenkuvat vaihtelivat.  

– Vastanneiden yritysten  henkilöstömäärä Plaza Business Park Aviapoliksessa 

on 1–20 henkeä. 

– Neljällä yrityksellä kuudesta on toimipaikkoja myös muualla Suomessa. 

 

Pysäköintipaikat 

– Kyselyyn vastanneilla yrityksillä on pysäköintipaikkoja käytössä  laskennallisesti 

50–100 % työntekijöiden määrästä, ja pysäköintipaikkoja koetaan olevan 

riittävästi (4 yritystä) tai melko riittävästi (2 yritystä).  

– Pysäköintipaikat ovat työntekijöille ilmaisia 5 yrityksessä ja maksullisia 

yhdessä. 

– Pyöräpysäköintipaikkoja koetaan olevan käytössä riittävästi. 

 

 

 



 

 

 

Mainitut edut ovat yrityksissä vaihdellen käytössä riippuen mm. siitä, millaisia 

tehtävänkuvia työntekijöillä on, eli kaikkia käytössä olevia etuja ei aina voida tarjota 

kaikille työntekijöille. 



 

 

 

Vähintään 3 ”Kiinteistö 

voisi tarjota” -vastausta 



Kestävää liikkumista tukevat palvelut 

 

 

 

• Vapaa kommentti yhteyshenkilökyselystä:  

 

”Märkien vaatteiden säilytyspaikkaa ei ole, mikä on suuri puute ja tekee 

käytännössä työmatkapyöräilyn mahdottomaksi.” 

 

→ Johtopäätös: vaikka kiinteistöllä on käytössä suihkut ja 

vaatteidenvaihtotilat sekä pukukoppeja, joissa voi säilyttää kuivia 

vaatteita ja muita tavaroita, se ei vielä riitä märkien vaatteiden 

kuivattamiseen. 

 

• Kaikki kiinteistön vuokralaiset eivät ole tietoisia kaikista jo nykyisin tarjolla 

olevista palveluista, sillä vastauksissa on hajontaa sen suhteen, 

nähdäänkö kiinteistön jo nykyisin tarjoavan palvelua. 



Yritysten sijainnin valinta 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Näkyvä sijainti

Sopiva tila

Tilojen kustannukset

Alueella sijaitsevat muut toimijat

Alueen palvelut

Kiinteistön ympäristö- ja energianäkökulmat

Kiinteistössä tarjolla olevat palvelut

Liikenteelliset seikat (esim. saavutettavuus)

Muu, mikä?

• Vapaita kommentteja yhteyshenkilökyselystä: 

• ”Hyvät yhteydet sekä henkilöautolla että julkisella liikenteellä on merkittävä tekijä.” 

• ”Kun työntekijät tulevat eri asuinalueilta tai kaupungeista, Plaza Business Parkin sijainti oli 

hyvä kompromissi.” 

• ”Myös julkinen liikenne lentokentälle ja majoituspalvelut merkitsevät sijaintia valittaessa.” 

• Sijaintipaikkaa valittaessa liikenteellisistä seikoista saatiin tietoa sekä itse etsimällä (2 yritystä) 

että NCC:ltä (1 yritys). 



Yhteistyö 

 

 

 

• 4 yritystä 6 on kiinnostunut osallistumaan liikkumiseen liittyvien asioiden 

pohtimiseen ja eteenpäin viemiseen yhdessä muiden yritysten kanssa 

kiinteistötasolla. 

 

• Muita asioita, joissa kiinteistön yritykset voisivat tehdä yhteistyötä: 

• ”Olisi hienoa, jos kiinteistössä toimivia yrityksiä kuunnellaan, kun 

alueen julkista liikennettä suunnitellaan tai aikatauluihin ja 

reitteihin suunnitellaan muutoksia.” 



TULOKSET-  

Kiinteistöön muuttavat yritykset 

 



Perustiedot ja nykytilanne 

 

 

 

• Kyselyyn vastasi 1 kiinteistöön muuttava yritys (kahdelta kysyttiin). 

• Vastaaja on henkilöstöjohtaja. 

• Yrityksen henkilöstömäärä Plaza Business Park Aviapoliksessa tulee olemaan 60, 

ja yrityksellä on toimipaikkoja myös muualla Suomessa. 

 

Pysäköintipaikat 

• Yrityksen käyttöön varattuja pysäköintipaikkoja on nykyisessä toimipaikassa 50, ja 

niitä on melko riittävästi. 

• Muuton jälkeen pysäköintipaikkoja tulee olemaan 60, ja ne ovat työntekijöille 

ilmaisia. 

 

Toimipisteen sijainti 

• Yrityksen uuden toimipisteen sijaintiin vaikuttivat sopivan tilan löytyminen sekä 

yrityksen talotekniset ratkaisut.  

• Lentokentän läheisyys ja siihen liittyen lentokenttäbussit olivat myös yksi 

valintakriteeri. 



Kestävää liikkumista tukevat edut, säännöt ja palvelut 

Nyt Tulevaisuudessa Ei tarjoa nyt eikä todennäköisesti 

tulevaisuudessakaan 

• Liukuva työaika 

• Etätyö-mahdollisuus 

• Työsuhdeauto  

 

(mahdollisia lähes 

kaikille) 

Samat kuin nykyään • Pitkät työmatkat joukkoliikenteellä 

osaksi työaikaa 

• Työsuhdejoukkoliikenneliput/ setelit 

• Työsuhdepolkupyörä  

 



Kestävää liikkumista tukevat edut, säännöt ja palvelut 

Nyt Tulevaisuudessa Ei tarjoa nyt eikä todennäköisesti 

tulevaisuudessakaan 

• Vaatteiden vaihto/ 

peseytymistilat 

• Vaatesäilytyksen ja 

vaatteiden kuivatus-

mahdollisuuden 

• Ei tule tarjoamaan nykyisiä 

mutta se nähdään palveluna, 

jonka kiinteistö voisi tarjota 

 

• Taloudellisen ajotavan 

koulutusta  

• Yhteiset matkakortit 

työasiamatkoille 

• Jkl kertakortteja vieraille 

• Yhteiskäyttöpalv. asiakkuus/ 

yhteiskäytössä oleva auto 

• Vuosittaisia kampanjoita 

työmatkapyöräilyn edistämiseksi 

• Kimppakyytipörssi 

 



Kiinteistön tarjoamat palvelut ja yhteistyö 

• Tulevaisuuden kestävää liikkumista tukevia palveluja (vaihtoehdot annettu 

kyselyssä):  
• Pyörien säilytys sisätiloissa 

• Vaatteiden vaihto- ja peseytymistilat, vaatesäilytys, vaatteiden kuivatusmahdollisuus 

• Lainapolkupyöriä (+ kypäriä) 

• Pyörien vuosihuolto ja pyörien pesupalvelu 

• Sähköauton latauspaikka 

• Intrassa tietoa alueen joukkoliikennetarjonnasta (kuinka toimipaikkaan pääsee 

joukkoliikenteellä), linkit joukkoliikenneinformaatioon  

• Aulassa kartta, jossa lähimmät pysäkit 

• Aikataulumonitori, jossa reaaliaikainen pysäkkitieto 

• Videoneuvottelumahdollisuus, puhelinneuvottelumahdollisuus 

 

• Kiinnostusta on yhteistyöhön muiden yritysten kanssa 



TULOKSET- 

Työntekijät 



Perustiedot 
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Vastaajien yhdensuuntaisen työmatkan 
pituus 

• Työntekijäkyselyyn vastasi yhteensä 32 henkilöä: 20 naista ja 12 miestä 

seitsemästä eri yrityksestä. 

• Vastaajien asuinpaikat ympäri seutua (postitoimipaikat): Vantaa, Helsinki, 

Espoo, Kerava, Haarajoki, Veikkola, Otalampi (Vihti), Jokela (Tuusula), Porvoo 



Autonkäyttö ja pysäköinti 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Minulla on työsuhdeauto

Päivittäin

Muutaman kerran viikossa

Kerran viikossa

Harvemmin kuin kerran viikossa

Ei lainkaan

Onko sinulla auto käytettävissä työmatkoihisi 

0 5 10 15 20 25 30

Helppoa

Melko helppoa

Melko vaikeaa

Vaikeaa

En osaa sanoa

En käytä autoa työmatkoillani

Kuinka helppo sinun on löytää vapaa pysäköintipaikka 
työpaikkasi läheisyydestä? 



Joukkoliikennelippu ja polkupyörä 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Kyllä, sille on ladattu arvoa (rahaa)

Kyllä, sille on ladattu kautta (aikaa)

En

Omistatko joukkoliikennelipun? 

0 5 10 15 20 25

Kyllä ja käytän sitä säännöllisesti työmatkoillani

Kyllä, mutta en käytä sitä juurikaan työmatkoillani

En

Omistatko polkupyörän? 

0

2

4

6

8

Kuinka lähellä kotiasi on lähin 
bussipysäkki? 



Kulkutapa työpaikalle 



Kulkutapa ja työmatkan pituus 

Johtopäätökset: 

 

Henkilöautoa käytetään myös melko lyhyillä 

työmatkoilla (6–10 km). 

 

 potentiaalia siirtyä muihin kulkutapoihin 

silloin,  

 kun autoa ei välttämättä tarvita ennen 

tai jälkeen työpäivän  tai sen aikana 

 jos autolla ajo työpäivän aikana 

voidaan korvata muilla tavoilla  



Kulkutapa ja etäisyys bussipysäkille 

Johtopäätökset:  

 

1) kun etäisyys pysäkille on 

alle 500 m etäisyys ei ratkaise 

joukkoliikenteen käyttöä 

 → toissijaisia eli 

potentiaalisia ensisijaisia 

käyttäjiä on  

 

2) kun etäisyys on yli 500 m, 

todennäköisesti joukkoliikenne-

yhteydetkin ovat huonommat 

→ vähemmän potentiaalisia 

käyttäjiä 



Tärkeimmät syyt, miksi työmatkaa ei kuljeta pyörällä tai 

kävellen (työmatkan pituuden mukaan) 



Tärkeimmät syyt, miksi työmatkaa ei kuljeta 

joukkoliikenteellä (työmatkan pituuden mukaan) 



Liikkuminen työpäivän aikana 

0 2 4 6 8 10 12 14

Päivittäin

Muutaman kerran viikossa

Kerran viikossa

Harvemmin kuin kerran viikossa

En lainkaan

Liikutko työpäiväsi aikana 
toimipaikasta muualle (esim. 

asiakaskäynnille, kokouksiin jne.)? 

0 5 10 15 20

Jalkaisin

Pyörällä

Omalla autolla

Työsuhdeautolla

Yhteiskäytössä olevalla autolla

Kimppakyydillä

Joukkoliikenteellä

Moottoripyörällä tai mopolla

Taksi

Muuten, miten?

Jos liikut työpäiväsi aikana työtehtävissä 
paikasta toiseen, millä yleensä liikut? 

Voit valita enintään kolme (3) kulkutapaa. 



Liikkuminen työpäivän aikana 

0 5 10 15 20

Jalkaisin

Pyörällä kesäisin

Pyörällä talvisin

Kimppakyydillä

Joukkoliikenteellä

Puhelinneuvottelulla

Videoneuvottelulla

Sähköpostilla

Muilla sähköisillä palveluilla

Muuten, miten?

En mitenkään

Voisitko korvata näitä matkoja? 
Voit valita enintään kolme (3) vaihtoehtoa. 

Johtopäätökset: 

Osa päivän aikana tehtävistä matkoista olisi korvattavissa muilla kulkutavoilla, käytännössä 

kimppakyydillä ja joukkoliikenteellä, sekä sähköisillä palveluilla. 

 

Kävely ja pyöräily: 

• Työpäivän aikana vastaajat eivät käytännössä liiku jalan tai pyörällä. 

• Yksikään vastaajista ei voisi korvata matkoja kävelyllä ja pyörälläkin vain harva. 



Liikkuminen työpäivän aikana 



Liikkuminen työpäivän aikana 

 Sekä useammin että harvemmin työpäivän aikana liikkuvista noin puolet voisi korvata 

matkojaan muilla välineillä, ja autolla liikkuvista puolet voisi korvata matkojaan muilla tavoilla.  



Liikkumista helpottavat edut, 

säännöt ja palvelut 



Vapaa palaute 1/2 

Joukkoliikenneyhteydet ja niistä tiedottaminen 

 Työpaikan ala-aulassa voisi olla tietoa lähimmistä pysäkeistä ja seuraavista 

lähdöistä. 

 Kaivattiin parempia yhteyksiä kotoa työpaikalla; joukkoliikenneyhteydet ovat liian 

hitaita ja Aviapoliksen sisäisiin yhteyksiin ja Kehä III:n yhteyksiin kaivattiin 

parannuksia. 

 

Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet ja (talvi)kunnossapito (kiinteistö + Vantaan 

kaupunki) 

 Kaupunki voi kiinnittää enemmän huomiota kävelijöiden ja pyöräilijöiden 

liikkumiseen, jalankulku vaikeaa erityisesti talviaikaan monessa paikassa. 

 Talvella pyöräilyä voisi harkita, jos pyörätiet olisivat talvella kunnolla hoidettuja. 

 Kiinteistön alueella jalankulkuväyliä ei huolleta asianmukaisesti, bussipysäkiltä 

joutuu usein kulkemaan umpihangessa työpaikalle. 



Pukeutumis-, säilytys- ja suihkutilat ja tiedonkulku 

 Toiveena: kunnolliset pukeutumistilat ja säilytysmahdollisuudet; yrityksessä voisi olla 

yhteinen pukuhuone ja peseytymistilat; parempi ilmastointi suihkutiloihin sekä 

vaatteiden, pyyhkeen ja hygieniatuotteiden säilytysmahdollisuus. 

 Nykyinen kuntosali on sinänsä hyvä, mutta tiedonkulku takkuaa: nettisivut ovat 

päivittämättä (tarjonta ja aikataulut), peruutetuista tunneista ei ilmoiteta. 

 

Valistus ja tiedotus 

 Työpaikan/kiinteistön kannustusta joukkoliikenteen käyttöön/pyöräilyyn/kävelyyn. 

 Lähialueella asuvien työntekijöiden kartoitus, ja heille ehdotuksia eri vaihtoehdoista 

työpaikalle tulemiseen. 

Vapaa palaute 2/2 



YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 



Yritysten osallistuminen ja 

kiinteistön tuki 
 

• Yrityksen/kiinteistön tuki työntekijöille koetaan tärkeänä, jotta päästään 

alkukiinnostusta pidemmälle. 

• Monia palveluita haluttiin kehittää yhteistyössä kiinteistön kanssa. 

• Kiinteistössä, jossa vuokralaisina on paljon pieniä yrityksiä, nähtiin 

tärkeänä yhdessä tekeminen, koska yksittäisen pienen yrityksen resurssit 

eivät välttämättä riitä toimenpiteiden toteuttamiseen. 

• Yritysten innostaminen mukaan liikkumiseen liittyvien asioiden 

pohtimiseen ja eteenpäin viemiseen vaatii työtä. 

 



Kiinnostavat liikkumispalvelut 

• Joukkoliikenteen ajantasaista informaatiota ja muita palveluita haluttiin 

lisätä 

• Ajantasainen aikataulunäyttö ja kartta lähimmistä pysäkeistä kiinteistön aulaan 

ja intranetsivuille 

• Intranetsivuille kokouskutsuihin liitettävät ohjeet joukkoliikenteellä 

saapumisesta 

• Internetsivuille esitäytetty reittioppaan ikkuna 

• Kiinteistön kahvilaan matkakortin latauspalvelu (alueella ei ole latauspistettä) 

• Kiinteistön järjestämät kampanjat 

• Polkupyörien vuosihuolto ja pesupalvelut 

• Hieman vähemmän kiinnostusta kimppakyytipalveluun ja 

yhteiskäyttöautoihin 

 

 



Suurimmat ongelmat 

 

• Vaatteiden kuivatus- ja säilytystilojen tämänhetkinen puute 

• Vaatteiden kuivatus- ja säilytysmahdollisuudet ratkaistaan kiinteistön 

seuraavien rakennusten rakentamisen yhteydessä 

• Jalkakäytävien ja pysäkeille johtavien yhteyksien kunnossapito 

• Alueen joukkoliikenneyhteydet 

• Yhteys Jumboon 

• Yhteys tulevalle Kehäradan asemalle 

• Poikittaisyhteydet 

• Yhteys Helsinkiin ruuhkainen 



Yritysten verkottaminen 

 

• Kiinteistön olemassa olevia verkostoja kannattaa hyödyntää kestävän 

liikkumisen edistämisen organisoinnissa.  

• Keskeistä on tuoda kestävän liikkumisen edistäminen osaksi olemassa 

olevia rakenteita ja toimintatapoja, jotta työtä voidaan edistää tehokkaasti 

olemassa olevia resursseja hyödyntäen ja vahvistaa rakenteita alusta 

alkaen. 



Haasteita ja 

kehittämisehdotuksia 
 

• Suuri haaste on saada yritykset ja niiden yhteyshenkilöt kiinnostumaan 

aiheesta ja osallistumaan. Vastaaminen kyselyihin ja osallistuminen 

työpajaan oli vähäistä. 

→ liikkumiskysely kannattaa jatkossa liittää kiinteistössä vuosittain 

tehtävään tyytyväisyyskyselyyn 

→ kestävän liikkumisen aiheen liittäminen osaksi nykyistä verkostoa tuo 

aiheen tasavertaiseksi muiden asioiden rinnalle 

• Moni kiinteistössä toimivista yrityksistä ja työntekijöistä ei tiennyt kaikista 

tarjolla olevista liikkumisen palveluista.  

→ Tiedottamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Viestinnässä 

käytettävä tehokkaammin kaikkia käytettävissä olevia kanavia: sähköposti, 

intranet-sivut, aulanäytöt 



SOVITUT JATKOTOIMENPITEET JA 

TOIMINTAMALLIT 

 



Liikkumisasioiden käsittely 

kiinteistössä 
• Liikkumisasioiden käsittely kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa yritysten 

yhteyshenkilöiden muodostamassa ryhmässä koettiin luontevaksi tavaksi tiedottaa 

ja viedä asioita eteenpäin. 
 

→ Sovittiin, että Tiina Tuomi (KJ-Kiinteistöjohto) esittelee kyselyn  

     tuloksia ja työpajassa esille nousseita kehittämisajatuksia seuraavassa  

     tapaamisessa syksyllä.  
 

• Verkoston toimintaa voisi suunnata nykyistä enemmän kehityspainotteiseksi ja 

tiedotusta pitäisi tehostaa. 

• Pidettiin tärkeänä, että asioita voidaan viedä eteenpäin kiinteistössä keskitetysti ja 

yritysten yhteistyönä. 

• Kokouksissa sovitaan edistettävistä asioista, vastuutahoista ja aikatauluista sekä 

seurataan ja kerätään kokemuksia toteutetuista toimenpiteistä. 

 



Alueen joukkoliikenteen 

kehittäminen (1/2) 
• Ongelmia alueen saavutettavuudessa joukkoliikenteellä 

– Helsingin bussit aamulla ja iltapäivällä ovat usein hyvin täynnä. Kehärata auttaa 

tilannetta pitkällä aikavälillä, mutta jo vuonna 2013 alueelle rakentuu paljon lisää 

toimistotaloja, minkä takia tilannetta pitäisi parantaa pikaisesti. Kehäradan valmistuttua 

tulisi harkita jonkinlaista yhteyttä alueelta Kehäradan asemalle. 

– Poikittaiset yhteydet alueelle ovat huonoja. 

– Alueelta tarvittaisiin parempi yhteys Jumbolle ja Technopolikselle. 

– Reitit pysäkeille ovat talviaikana huonosti aurattu. 
 

→ Sovittiin, että ajatukset joukkoliikenteen kehittämisestä kootaan yhteen ja 

     asiasta ollaan yhteydessä HSL:n Aviapolis-alueen joukkoliikenne- 

     suunnittelijaan (Miska Peura). Pysäkille vievien reittien talvikunnossa- 

     pidon kehittäminen vaatii puolestaan yhteistyötä kaupungin kanssa. 

     Näitä asioita edistetään lisäksi Aviapolis-ryhmässä (Juha-Matti Varjonen, 

     NCC). 



Alueen joukkoliikenteen 

kehittäminen (2/2) 
• Alueella ei ole paikkaa, jossa matkakortin saisi ladattua (lähin Jumbossa). Voisiko 

kiinteistön kahvilayrittäjä saada luvan matkakortin lataamiseen? Vuonna 2015 

tulee käyttöön uusi lippujärjestelmä, jossa on mahdollisuus myös matkakortin 

nettilataukseen. Asia olisi kuitenkin hyvä saada kuntoon jo sitä ennen.  
 

→ Sovittiin, että HSL ja NCC selvittävät yhdessä, millä kriteereillä 

     kahvilayrittäjän olisi mahdollisuus saada oikeudet lippujen myyntiin. 

    Työpajan jälkeen matkakortin lataus-/myyntipisteen järjestämisen mahdollisuuksia 

     selvitettiin tarkemmin. Anna Ruskovaara (HSL) ilmoitti, ettei HSL toimita tällä hetkellä 

     enää uusia lataus-/myyntijärjestelmiä, vaan kehittää uutta lippu- ja informaatio- 

     järjestelmää, joka mahdollistaa mm. matkakortin latauksen netissä. Uusi lippu- ja 

     informaatiojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2015. 



Vaatteiden kuivaus- ja säilytystilat 

• Kiinteistössä ei ole tiloja märkien vaatteiden säilytykseen ja kuivatukseen. 

Kuntosaliyrittäjä tarjoaa kaappeja vuokralle, mutta silloin on oltava kuntosalin 

asiakas. Pelkkää kaappia ei ilmeisesti voi vuokrata. 
 

→ Sovittiin, että NCC (Juha-Matti Varjonen) selvittää, löytyisikö kiinteistöstä 

     tai valmistuvista uusista kiinteistöistä tilaa kuivauskaapille. Lisäksi NCC 

     selvittää kuntosaliyrittäjältä pelkän kaapin vuokrausmahdollisuutta. 

     KJ-Kiinteistöjohto (Tiina Tuomi) tiedottaa asiasta vuokralaisia. 



Joukkoliikenteen reaaliaikainen 

informaatio 
• Todettiin tarve joukkoliikenteen reaaliaikaiseen informaation ja pysäkkikartan 

saamiseksi aulaan ja intranettiin. 

– Kiinteistön aulassa on jo olemassa yksi näyttö, jossa on vaihtuvaa informaatiota. Tähän 

voisi lisätä myös joukkoliikenteen aikataulut. Vielä parempi ratkaisu olisi oma 

joukkoliikennenäyttö, johon saisi yhdistettyä myös pysäkkikartan. HSL tarjoaa 

aulanäyttöpalvelua yrityksille joko siten, että yritys itse luo oman pysäkkinäytön 

internetissä tai HSL tuottaa näytön ja kartan, jolloin HSL vastaa myös palvelun 

toiminnasta etäyhteyden kautta. 

– Kiinteistön intranettiä ollaan juuri rakentamassa. Intranettiin on helppo lisätä lähimpien 

pysäkkien aikataulunäkymä ja reittioppaan hakuikkuna HSL:n sivuilla olevan ohjeen 

mukaisesti. 
 

→ Sovittiin, että aulaan hankitaan aikataulunäyttö (NCC) ja joukkoliikenne- 

     tietoa esitetään sekä internetissä (NCC, KJ-Kiinteistöjohto) että 

     intranetissä (KJ-Kiinteistöjohto). 



Muita kehittämisajatuksia (1/2) 

• Erilaiset kilpailut ja kampanjat voisivat olla helppo ja innostava tapa saada 

työntekijöitä miettimään omaa liikkumistaan. Helpointa ja tehokkainta olisi, jos 

viestit kampanjoista ja kilpailuista tulisivat keskitetysti kiinteistöltä. 

• Esimerkkejä kilpailuista ja kampanjoista, joihin on helppo osallistua: 

– ASKELEET-kampanja www.askeleet.fi: kerätään askelmittarin avulla askeleita 

joukkueena kuukauden ajan. Myös muut urheilusuoritukset voidaan muuttaa askeleiksi. 

– Kilometrikisa www.kilometrikisa.fi: kerätään joukkueelle pyöräilykilometrejä koko 

kesäkauden ajan. Helppo haastaa työpaikan eri osastot/yksiköt tai kiinteistön yritykset. 

– Kimppakyytipäivä 19.9.2012 www.liikkujanviikko.fi kannustetaan kokeilemaan 

kimppakyytejä. 

– Kansallinen etätyöpäivä 21.9.2012 www.etatyopaiva.fi: kannustetaan etätöiden 

kokeilemiseen ja etätyöpolitiikasta keskustelemiseen yrityksessä. 

– Auton vapaapäivä 22.9.2012 www.liikkujanviikko.fi: kannustetaan kokeilemaan muita 

liikkumisvaihtoehtoja oman auton sijaan. 

http://www.askeleet.fi/
http://www.kilometrikisa.fi/
http://www.liikkujanviikko.fi/
http://www.etatyopaiva.fi/
http://www.liikkujanviikko.fi/


Muita kehittämisajatuksia (2/2) 

• Autojen yhteiskäyttöpalvelu tunnettiin varsin huonosti. Tulevaisuudessa voisi olla 

mahdollista, että kiinteistön pihalle saataisiin yhteiskäyttöautopiste, jos tarpeeksi 

moni yritys kokee palvelun itselle hyödylliseksi. Voisi olla hyvä, jos autojen 

yhteiskäytöstä tultaisiin kertomaan yritysten yhteyshenkilöille. 

• Myös kiinteistön yhteisestä kimppakyytipalvelusta voisi olla hyötyä. 



Lisätietoja 

• Liikkumisen ohjaus työpaikoilla (Motiva): www.viisastyomatka.fi 

 

• Tietoa viisaasta liikkumisesta (HSL): 

• http://www.hsl.fi/fi/matkustajanopas/kuljeviisaasti/Sivut/default.aspx  

 

• Tietoa HSL:n palveluista yrityksille ja kiinteistöille (HSL): 

http://www.hsl.fi/FI/matkustajanopas/Sivut/yrityksille.aspx  

http://www.viisastyomatka.fi/
http://www.hsl.fi/fi/matkustajanopas/kuljeviisaasti/Sivut/default.aspx
http://www.hsl.fi/FI/matkustajanopas/Sivut/yrityksille.aspx
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Sisältö 

• Pilotin aikataulu ja toimijat 

• Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä 

• Pilotin sisältö ja menetelmät 

• Pilotin keskeiset tulokset 

• Yhteenveto 

 



Aikataulu 

• Hanke käynnistyi huhtikuussa 2012 

• Työntekijä- ja yhteyshenkilökyselyt 

toteutettiin kesäkuussa 2012 

• Työpaja pidettiin 13.9.2012 

• Hanke päättyi lokakuun lopussa 2012 



Pilotin toimijat 

• Pilotti-kohde 

• NCC Property Development Oy: Juha-Matti Varjonen, Benjamin 

Kalliola 

• KJ-Kiinteistöjohto Oy: Tiina Tuomi (Marja Miettunen) 
 

• TYKELI-hankkeen koordinointi 

• Motiva Oy: Okariina Rauta, Sara Lukkarinen, Anne-Mari Haakana 
 

• Konsulttipari 

• Trafix Oy: Leena Gruzdaitis, Essi Pohjalainen 

• WSP Finland Oy: Riikka Kallio, Annika Rantala 



Pilotin tavoitteet 

• Pilotissa 

• Tarkastellaan toimitilaa vuokraavan toimijan ja toimitilan vuokralaisten 

työ- ja työasialiikkumisen liittyviä liikkumispalveluiden tarpeita. 

• Kartoitetaan kiinteistön omistajan ja hallinnoijan ja siinä toimivien 

yritysten yhteistyömahdollisuuksia kestävän liikkumisen edistämiseksi. 

• Hahmotellaan keinoja, joilla kiinteistössä toimivat yritykset voivat 

välittää kiinteistöä hallinnoiville tahoille liikkumispalveluihin liittyviä 

tarpeita ja toiveita joko hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja tai 

tarvittaessa luomalla uusia. 
 

 → Tavoitteena on luoda monistettava malli muille  

      vastaaville toimijoille. 



Pilotin kohde 

NCC Plaza Business Park Vantaan Aviapolis-alueella 
• Plaza Business Parkiin on tulossa 

yhteensä viisi rakennusta (nyt 

valmiina kaksi: Pilke ja Hehku), 

viimeiset valmistuvat vuonna 2013. 

• Kiinteistö sijaitsee lentokentän 

läheisyydessä (3 km). 

• Etäisyys Helsingin keskustasta on 

noin 18 km. 

• Joukkoliikenneyhteydet Helsingistä 

ja Tikkurilasta ovat kohtuulliset, 

poikittaisyhteydet heikot. 

• Vuonna 2015 valmistuvan 

Kehäradan lähin asema sijaitsee 

noin 1 km päässä kiinteistöstä. 

 



Pilotin kohderyhmä 

• Pilotin kohderyhmänä: 

kiinteistön kehittäjä NCC ja 

kiinteistöä hallinnoiva yritys 

sekä kiinteistössä 

vuokralaisina olevat 

yritykset 

• Pilotissa mukana kiinteistössä 

toimivat 33 yritystä 

• Yritykset keskimäärin pieniä, 

alle 20 hengen yrityksiä 



Pilotin sisältö ja menetelmät 

• Keskeiset työvaiheet 

• Lähtöaineiston keruu ja nykytilan kuvaus haastatteluin 

• Työntekijä- ja yritysten yhteyshenkilökyselyt (Webropol-

kysely) 

• Työpaja yritysten yhteyshenkilöille sekä kiinteistön 

kehittäjälle ja hallinnoijalle 

• Kyselyjen tulosten käsittely 

• HSL:n palvelujen esittely 

• Jatkotoimenpiteistä ja menettelytavoista sopiminen 

• Johtopäätökset ja raportointi 



Keskeiset tulokset 

Yritysten valmius ja halu osallistua liikkumisen ja 

liikkumispalveluiden kehittämiseen 
 

• Yrityksen/kiinteistön tuki työntekijöille koetaan tärkeänä, jotta päästään 

alkukiinnostusta pidemmälle. 

• Monia palveluita haluttiin kehittää yhteistyössä kiinteistön kanssa. 

• Kiinteistössä, jossa vuokralaisina on paljon pieniä yrityksiä, nähtiin 

tärkeänä yhdessä tekeminen, koska yksittäisen pienen yrityksen resurssit 

eivät välttämättä riitä toimenpiteiden toteuttamiseen. 

• Yritysten innostaminen mukaan liikkumiseen liittyvien asioiden 

pohtimiseen ja eteenpäin viemiseen kiinteistötasolla vaatii työtä. 

 



Keskeiset tulokset 

Yritysten yhteyshenkilöitä ja työntekijöitä eniten kiinnostaneet 

liikkumispalvelut 
 

• Joukkoliikenteen ajantasaista informaatiota ja muita palveluita haluttiin 

lisätä 

• Ajantasainen aikataulunäyttö ja kartta lähimmistä pysäkeistä kiinteistön aulaan ja 

intranetsivuille 

• Intranetsivuille kokouskutsuihin liitettävät ohjeet joukkoliikenteellä saapumisesta 

• Internetsivuille esitäytetty reittioppaan ikkuna 

• Kiinteistön kahvilaan matkakortin latauspalvelu (alueella ei ole latauspistettä) 

• Kiinteistön järjestämät kampanjat 

• Polkupyörien vuosihuolto ja pesupalvelut 

• Hieman vähemmän kiinnostusta kimppakyytipalveluun ja 

yhteiskäyttöautoihin 

 

 



Keskeiset tulokset 

Suurimmat ongelmat liikkumisessa 
 

• Vaatteiden kuivatus- ja säilytystilojen tämänhetkinen puute 

• Vaatteiden kuivatus- ja säilytysmahdollisuudet ratkaistaan kiinteistön 

seuraavien rakennusten rakentamisen yhteydessä 

• Jalkakäytävien ja pysäkeille johtavien yhteyksien kunnossapito 

• Alueen joukkoliikenneyhteydet 

• Yhteys Jumboon 

• Yhteys tulevalle Kehäradan asemalle 

• Poikittaisyhteydet 

• Yhteys Helsinkiin ruuhkainen 



Keskeiset tulokset 

Yritysten verkottaminen (1) 
 

• Kiinteistön olemassa olevia verkostoja kannattaa hyödyntää kestävän 

liikkumisen edistämiseen organisoinnissa.  

• Keskeistä on tuoda kestävän liikkumisen edistäminen osaksi olemassa 

olevia rakenteita ja toimintatapoja, jotta työtä voidaan edistää tehokkaasti 

olemassa olevia resursseja hyödyntäen ja vahvistaa rakenteita alusta 

alkaen. 



Keskeiset tulokset 

Yritysten verkottaminen (2) 
 

NCC Plaza Business Parkissa sovittu toimintamalli 

• Kiinteistössä toimii yritysten yhteyshenkilöistä muodostuva verkosto, jonka 

toimenkuvaan lisättiin kestävän liikkumisen edistäminen. 

• Kiinteistön hallinnoija toimii yhteyshenkilönä, kutsuu ryhmän kokoon ja 

vastaa koko kiinteistöä koskevasta kestävän liikkumisen tiedottamisesta. 

• Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. 

• Verkoston tapaamisissa käsitellään havaittuja puutteita ja ongelmia sekä 

ehdotetaan kehittämistoimenpiteitä kestävän liikkumisen edistämiseksi 

kiinteistössä. 

• Kokouksissa sovitaan edistettävistä asioista, vastuutahoista ja 

aikatauluista sekä seurataan ja kerätään kokemuksia toteutetuista 

toimenpiteistä. 

 



Keskeiset tulokset 

Haasteita ja kehittämisehdotuksia 
 

• Suuri haaste on saada yritykset ja niiden yhteyshenkilöt kiinnostumaan 

aiheesta ja osallistumaan. Vastaaminen kyselyihin ja osallistuminen 

työpajaan oli vähäistä. 

→ Liikkumiskysely kannattaa jatkossa liittää kiinteistössä vuosittain 

tehtävään tyytyväisyyskyselyyn. 

→ Kestävän liikkumisen aiheen liittäminen osaksi nykyistä verkostoa tuo 

aiheen tasavertaiseksi muiden asioiden rinnalle. 

• Moni kiinteistössä toimivista yrityksistä ja työntekijöistä ei tiennyt kaikista 

tarjolla olevista liikkumisen palveluista.  

→ Tiedottamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Viestinnässä 

käytettävä tehokkaammin kaikkia käytettävissä olevia kanavia: sähköposti, 

intranet-sivut, aulanäytöt. 



Yhteenveto 

• Pilotissa tavoitteena oli tarkastella kiinteistön omistajan ja hallinnoijan sekä 

vuokralaisten työ- ja työasialiikkumisen liittyviä liikkumispaleluiden tarpeita 

sekä hahmottaa kiinteistössä toimivien yritysten keinoja välittää 

liikkumispalveluihin liittyviä tarpeita ja toiveita kiinteistöä hallinnoiville 

tahoille. Tavoitteena oli luoda monistettava malli muille vastaaville 

toimijoille. 

• Pilotti käynnistyi huhtikuussa 2012 ja päättyi lokakuun lopussa 2012. 

• Pilotin kohteena oli NCC Plaza Business Park Vantaan Aviapolis-alueella. 

• Pilotin aikana toteutettiin erilliset kyselyt yritysten yhteyshenkilöille ja 

työntekijöille sekä työpaja yritysten yhteyshenkilöille. 



Yhteenveto 

• Pilotissa selvitettiin kestävän liikkumisen edistämisen organisointia 

kiinteistössä 

• Yritysten yhteyshenkilöistä muodostuva olemassa oleva verkosto toimii 

kiinteistössä kestävää liikkumista edistämisestä vastaavana tahona. Verkosto 

kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee kokouksissaan myös 

liikkumiseen liittyviä asioita. 

• Kiinteistön hallinnoija vastaa koko kiinteistöä koskevasta kestävän liikkumisen 

tiedottamisesta ja toimii yhteyshenkilönä. 

• Pilotissa esitettiin konkreettisia toimenpiteitä kestävän liikkumisen 

edistämiseksi 

• Vaatteiden säilytys ja kuivaustilojen järjestäminen kiinteistössä 

• Joukkoliikenneinformaatio: aulan aikataulunäyttö, ajantasaiset aikataulutiedot 

intranetsivuilla 

• Erilaisiin kampanjoihin osallistuminen 



Yhteenveto 

• Keskeiset johtopäätökset: 

• Kiinteistön olemassa olevia verkostoja kannattaa hyödyntää kestävän 

liikkumisen edistämisen organisoinnissa. Keskeistä on tuoda kestävän 

liikkumisen edistäminen osaksi olemassa olevia rakenteita ja toimintatapoja, 

jotta työtä voidaan edistää tehokkaasti olemassa olevia resursseja 

hyödyntäen. 

• Kiinteistössä, jossa vuokralaisina on paljon pieniä yrityksiä, nähtiin tärkeänä 

yhdessä tekeminen, koska yksittäisen pienen yrityksen resurssit eivät 

välttämättä riitä toimenpiteiden toteuttamiseen. 

• Suuri haaste on saada yritykset ja niiden yhteyshenkilöt kiinnostumaan 

aiheesta. Vastaaminen kyselyihin ja osallistuminen työpajaan oli vähäistä. 

• Tiedottamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
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