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Liikkumisen ohjaus Lineassa 

Liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Liikkumisen ohjauksella kannustetaan ihmi

siä lisäämään ympäristön kannalta kestävien 

kulkutapojen käyttöä. Joukkoliikenteen lisäksi 

näitä ovat kävely ja pyöräily, joiden suosimi

nen edistää myös terveyttä ja ihmisen yleistä 

hyvinvointia. Muutokseen pyritään pehmeillä 

toimenpiteillä, kuten tiedottamisella, kampan

joilla, vaihtoehtojen tarjoamisella, saavutetta

vuuden parantamisella ja taloudellisilla hou

kuttimilla. Työpaikoilla tapahtuva liikkumisen 

ohjaus on todettu usein tehokkaaksi tavaksi 

vaikuttaa kulkutapavalintoihin.

Liikkumisen ohjauksen hyödyt

Linea Konsultit Oy:n arvojen mukaisesti tavoit

teenamme on olla mukana muodostamassa 

kestävää, toimivaa ja ihmisläheistä elinympä

ristöä. Toteutamme yrityksen arvoja myös liik

kumisen ohjauksen avulla. Toisaalta kyseessä 

on toki myös yrityksen oma etu. Henkilökunnan 

hyvinvoinnista huolehtiminen on Linean liike

toimintastrategian avainasioita. Lisäksi toi

minta ilman työsuhdeautoja ja parkkipaikkoja 

tuo selvää säästöä.

Linealaisten kulkutavat työmatkoilla –  
autoilu loppunut kokonaan

Vuosien varrella Linean henkilökunnan liikku

mistottumukset ovat muuttuneet kestäväm

pään suuntaan, vaikka taso oli hyvä jo vuonna 

2005: autolla tehtyjen työmatkojen osuus oli 

vain seitsemän prosenttia. Nyt työssäkäynti 

Kulkutavat työmatkoilla 2013  
(mukana säännöllinen etätyö)

TALVI

KESÄ

autolla on loppunut kokonaan, vaikka useim

pien linealaisten kotitaloudessa on auto käy

tettävissä.

Linealaiset tekevät työmatkansa talvisin lä

hes pelkästään joukkoliikenteellä. Yli puolet 

työmatkoista tehdään joukkoliikenteellä myös 

kesällä. Pyöräilyn osuus on 36 prosenttia line

alaisten kesäisistä työmatkoista. Säännöllisen 

etätyön osuus on laskenut kymmenestä kuu

teen prosenttiin, jonka lisäksi tehdään satun

naisia etätyöpäiviä silloin tällöin

Päivitetty lokakuussa 2013.
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piste löytyy useimpien työntekijöiden kodin lähis

töltä. Yksityiskäytön kustannukset pidätetään pal

kasta ja edulla on verottajan määrittelemä ajettui

hin kilometreihin perustuva verotusarvo. 

Työmatkasetelit 

Linea oli ensimmäisenä kokeilemassa työsuhde

joukkoliikennelippua, kun niiden tarjoaminen tuli 

mahdolliseksi vuonna 2006. Nykyisin joukkoliiken

teen käyttöä tuetaan tarjoamalla halukkaille työ

matkaseteleitä. Työmatkaseteleitä käyttää Linean 

koko henkilökunta. 

Työasiamatkat 

Työasiamatkoja varten on käytettävissä kaksi 

Helsingin seudun haltijakohtaista matkakorttia. 

Työasiamatkojen hoitamista joukkoliikenteellä 

suositaan senkin vuoksi, että esimerkiksi junamat

kat voi hyödyntää tekemällä töitä. Työasiamatkoja 

tehdään edelleen satunnaisesti myös autolla. 

Etätyö ja työaika

Toimistolla noudatetaan liukuvaa työaikaa ja etä

työn tekeminen on kaikille mahdollista sellaisessa 

mittakaavassa, ettei se häiritse tehtävien tarkoi

tuksenmukaista hoitamista työpaikalla. Pitkää ju

namatkaa tekevät voivat tehdä osan päivän töistä 

junassa. Yksityiskohdista sovitaan tapauskohtai

sesti. 

Liikkumisen ohjauksen kampanjat

Linea on osallistunut seuraaviin kampanjoihin:

•	 Kansallinen	etätyöpäivä

•	 Kilometrikisa

•	 Aamiainen	työmatkapyöräilijöille.	

Liikkumisen ohjauksen keinot Lineassa

Toimitilojen sijainti

Yritys muutti nykyisiin toimitiloihinsa syksyllä 

2004. Sijainti valittiin siten, että koko henkilö

kunnan työmatkayhteydet olisivat mahdolli sim

man hyvät joukkoliikenteellä, pyörällä tai kävellen. 

Lisäksi otettiin huomioon asiakkaiden ja yhteistyö

tahojen toimitilojen sijainti. Toimistom me sijait

see Kampissa Ruoholahdenkadulla, kävelymatkan 

päässä rautatieasemasta, sekä metron että Espoon 

suunnan bussireittien varrella.

Suihkut

Pyöräilijöiden käytössä on suihkutilat, joita voi toki 

hyödyntää muutenkin.

Pyörien pysäköinti

Polkupyörien pysäköinti tapahtuu autohallissa tai 

sisäpihan pyörätelineessä. 

Autojen	pysäköinti

Yrityksen käytössä ei ole yhtään autopaikkaa, sil

lä ainoa autopaikka irtisanottiin vähäisen käytön 

vuoksi. Satunnainen pysäköinti on mahdollista ka

dulla tai esimerkiksi Stockmannin tai Forumin py

säköintihalleissa, joista toimistolle on kohtuullinen 

kävelymatka. 

Yhteiskäyttöautot

Yhteiskäyttöauto on muita kulkutapoja erinomai

sesti täydentävä autonvuokrauspalvelu, joka vä

hentää tarvetta oman auton omistukseen. CityCar

Clubin yhteiskäyttöautot ovat koko henkilökunnan 

käytettävissä sekä työasioihin että henkilökuntae

tuna yksityiskäyttöön. Toimiston lähellä on kolme 

yhteiskäyttöautojen käyttöönottopistettä ja lisäksi 


