
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 syntymävuodet 
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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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