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FIKSU ASSA TOTEUTUS 18.-

21.4.2018 – ENSIMMÄINEN 

KOKEILU UUDENLAISESTA 

YHTEISTYÖMALLISTA 

VIRANOMAISTEN, KAUPUNKIEN 

JA YRITYSTEN VÄLILLÄ!

Videokooste 
https://youtu.be

/vffOR4tM3Lk

https://youtu.be/vffOR4tM3Lk


MITÄ MIELTÄ OLIVAT 

OSALLISTUJAT, YRITYKSET JA 

KAUPUNGIT? MIKÄ ONNISTUI, 

MISSÄ KANNATTAA PARANTAA? 

POIMINTOJA 

PALAUTEKYSELYIDEN 

TULOKSISTA
3 palautekyselyä: 

kävijöille, 
yrityksille ja 
kaupungeille
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KUINKA MONTA TÄHTEÄ ANTAISIT 

FIKSU ASSA-KOKEILUTAPAHTUMALLE? 

(N=38, KA=4)
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1 tähti (N=0)

2 tähteä (N=3)

3 tähteä (N=13)

4 tähteä (N=12)

5 tähteä (N=10)

Neljännes vastaajista antoi 
täydet viisi tähteä! 
Keskimäärin kävijät 
antoivat Fiksu Assa-

tapahtumalle annettiin 
neljä tähteä

Poimintoja 
kävijäkyselyn 

tuloksista
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MITÄ ESITELLYISTÄ RATKAISUISTA 

PIDIT PARHAIMPANA? (N=38)
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Lahden seudun liikenteen palvelupiste
Eegon sähköpotkulautojen vuokrauspiste

Liiteri.net-palvelupiste
Yeply Oy:n liikkuva pyörähuoltopiste

Ilmastokokki - Eco-Chef Oy:n hyönteiselintarvikkeiden ja…
BikeBox Finland osk.:n pyöräparkki (Tampere)

Skog Studio Oy:n älyikkuna
Delfiini-sähköauto

Kultaiset Pojat Oy:n taittopyörä
Mandeli Cateringin hävikkiruokapalvelu

Clarion Hotel Helsinki Airport
Lempäälän lähituotteet

Fair.fin verkkokaupan esittely- ja myyntipiste
Tampereen Raitiotie Allianssin esittelypiste

Texmaacarin tekstiilituotteiden pop up-piste
Turvatecin pyöräparkki (Lahti)

Kasviportaat Oy:n viherseinä
HSL-sovelluksen esittely

Kaupungin oma esittelypiste
Kahvila Asemapäällikkö

ResQ Clubin hävikkiruokakioski

21 ratkaisua nostettiin parhaimpana 
esiin, eniten mainintoja (4 kpl) Kahvila 

Asemapäälliköstä ja ResQClubin
hävikkiruokakioskista. Vastaajien 

näkemyksissä paljon hajontaa ja vähäisen 
vastaajamäärän vuoksi tulokset ovat 

suuntaa-antavia.

Poimintoja 
kävijäkyselyn 

tuloksista
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MITÄ RATKAISUJA TOIVOISIT 

ASEMALLE PYSYVÄSTI?

✓ Polkupyöriä kohtuuhintaan asemalta vuorattavaksi. Siis ei mitään 20e 

vuorokausihintaan vaan esim. 5e ja riittävä pantti. Vois todella 

houkutella matkailijoita junan käyttäjiksi, jos voisi tutustua 

asemakaupunkiin ja sen ympäristöön pyöräillen.

✓ Pyöräparkki lukiolainen 

✓ Viherseinää

✓ Mäkkäri

✓ Lähiruokakioski

✓ Kasveja

✓ Ekopiste

✓ Turvalliset pyörätelineet, Emmy Clothing myyntilaatikko

✓ Ekokahvila

✓ Henkilökuntaa, jolta kysyä jotain

✓ Liikkumispalveluja

✓ Matkahuollon lipunmyynnin samoihin tiloihin vr:n lipunmyynnin 

kanssa.

✓ Näkyvyyttä ja elävyyttä.

✓ Pyöräparkki ja lokerot pyörätavaroille

✓ Ilmainen vessa, puhelimen latauspiste

✓ Ilmaiset vessat. Halvempaa ja enemmän ruokaa

✓ Ruokaan liittyviä

✓ Tunneliin jotakin palvelua esim. Kioski. Olisi turvallista kulkea

✓ Kaupallisia palveluita

✓ Pyörävuokraus

✓ Turvallisen pyöräparkin

Poimintoja 
kävijäkyselyn 

tuloksista
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MITÄ RATKAISUJA TOIVOISIT 

KOKEILTAVAKSI JATKOSSA?

”Tällä sabloonalla on hyvä 
jatkaa”

”Sähköpyörä ja -auton esittelyä, koeajoja. Pienoisrautaie
harrastusten esittelyä. Vanha juna raiteille, junasn-veturiin 

pääsisi tutustumaan ja siellä olisi esittelypisteitä. Historia kuvia 
asemasta näyttely. Joku kertomaan aseman historiasta, luento? 

Innovatiivisia kulkumuotoja ja tulevaisuuden visioita. Mitä 
vuonna **** on odotettavissa, hulluja visioita.”

”Olisi kiva, jos ensi kerralla pisteissä olisi ihmisiä 
esittelemässä ratkaisuja. --- geokätkentäprorukka oli 

ainoa, joka oli oikein valmistautunut asiaan ja 
vaikutti siitä kiinnostuneelta.”

” Vastaavia uusia ideoita mm. 
pyöräilyyn liittyen”

”Työhuoneet”

”Sähköpyörää”

Poimintoja 
kävijäkyselyn 

tuloksista
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AVOINTA PALAUTETTA

Vastaajia pyydettiin jakamaan 
omia kuviaan Fiksusta Assasta –

kuvassa Lahden Turvatecin
kaksitasoinen pyöräteline 

koekäytössä

”Kaikki meni nappiin! ”

”Kiva juttu, että on 
erilaisia tapahtumia!”

”Työkaveri kehui 
saaneensa 

kyykkäämällä 
bussilipun. Minäkin 
olisin sen halunnut 

mutta ständi oli tyhjä ja 
jäin ilman :(”

” Tykkään. Lisää 
tällaista.”

” Hyvä idea”

”Enemmän touhua, no eka 
päivä. Parantunee. Esittelyt 

suht samaan paikkaan ei 
tarvitse etsiä ja jäädä 

miettimään, oliko se jo kaikki 
nähty. Näkyvyyttä enemmän.”

Poimintoja 
kävijäkyselyn 

tuloksista
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LÖYTYIKÖ MIELESTÄSI FIKSUN ASSAN 

MYÖTÄ RATKAISUJA JOTKA VOISIVAT 

SIJOITTUA ASEMILLE PYSYVÄSTI? 

(N=5)
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Kyllä En osaa sanoa Ei

Pääosa kaupunkien vastaajista koki, että 
tapahtumassa tunnistettiin ratkaisuja, jotka 

voisivat toimia asemilla pysyvästikin; näitä olivat 
Liiteri.net, Yeplyn pyörähuolto, 

kaupunkipolkupyörät, 24Rentin autojen 
vuokrauspalvelut, ResQClubin

hävikkiruokakioski, pyöräparkit (mm. Velovia, 
Cyklos, Turvatec), ravintolapalvelut, 

matkailumarkkinointi, ja joukkoliikenneinfo

Poimintoja 
kaupunkien 

palautekyselyn 
tuloksista

”Yrittäjäyhteistyö oli melko onnistunutta. 
Tärkeää olivat yhteiset keskustelut ja 

näkemys asemanseutujen kehittämisen 
merkityksestä.”
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KUINKA HALUKAS OLISIT 

OSALLISTUMAAN ENSI VUONNA? 

(N=14, KA=4)
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En ole halukas osallistumaan (N=1)

Jokseenkin haluton osallistumaan (N=2)

Suhtaudun neutraalisti (N=3)

Jokseenkin halukas osallistumaan (N=1)

Erittäin halukas osallistumaan (N=7)

Puolet yritysvastaajista 
erittäin halukkaita 

osallistumaan, 57% 
vastaajista on halukkaita 
osallistumaan jatkossakin

Poimintoja 
yritysten 

palautekyselyn 
tuloksista

”Hyvä henki, kiva idea 
ja monipuolisia 

näytteilleasettajia.”

”Minusta tapahtuma oli 
hyvä. Ainoastaan siellä ei 

ollut läpikulkua, joten 
tulevat asiakkaat eivät 

sinne löytäneet. .”
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MILLÄ TAVOIN HALUAISIT 

MUUTTAA TAPAHTUMAN KESTOA? 

(N=14)

14%

21%

64%

4 päivää, esim. ke-la on sopiva
kesto

Toivoisin pidempää
kokeilujaksoa, esim. 1 vko

Toivoisin lyhyempikestoista
tapahtumaa, esim. 1-3 pvää
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20%
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40%

50%

60%

70%

Valtaosa yrityksistä 
toivoi lyhyempää 

tapahtumaa –
yritysosallistujien 

määrän lisäämiseksi 
tapahtuma olisi hyvä 
keskittää yhdelle tai 

muutamalle asemalle

Poimintoja 
yritysten 

palautekyselyn 
tuloksista

”Olisi hyvä jos 1) 
vähemmän asemia, 2) 

enemmän yrityksiä ja 3) 
lyhyempi aika. Eli 
"tehostamista".”
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OLISITKO VALMIS SIJOITTUMAAN 

ASEMALLA PYSYVÄSTI? (N=14)
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15%

20%

25%

30%

35%

Olisin valmis sijoittumaan
asemalle pysyvästi (N=5)

En olisi valmis sijoittumaan
asemalle (N=5)

En osaa yhden kokeilun
perusteella arvioida asemaa
pysyvänä liikepaikkana (N=5)

Poimintoja 
yritysten 

palautekyselyn 
tuloksista

Kolmannes eli 5 
vastanneista 

yrityksistä olisi valmis 
sijoittumaan asemille 
pysyvästi – nämä ovat 
pääosin sovelluksia tai 

”kylmiä” palveluita 
tarjoavia yrityksiä

”Viihtyisyyttä tarvitaan 
todella paljon lisää! Nyt 

asema on läpijuoksutunneli. 
En minäkään siellä pysähtyisi, 

niin miten asiakkaanikaan 
siellä viihtyisivät.”
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MILLE ASEMALLA OLISIT 

VALMIS SIJOITTUMAAN 

PYSYVÄSTI?

✓ AsemaStemmain sopii kaikille asemille. (Formlek Oy)

✓ Tampere, Aviapolis, Leppävaara, Oulunkylä ja Lahti. (24 Rental Network Oy) 

✓ Aviapolis. Meillä on jo liiketila aseman tuntumassa. (Mandeli Catering)

✓ Lahden asemalle ehkä matkakeskukselle koska saisimme toiminnallemme 

matkailunäkyvyyttä ja kävijät olisi helppo paikantaa. (LAMK)

✓ Leppävaara, Tikkurila, Oulunkylä (Barking Oy)

✓ Vilkkaimmat asemat (Äkräs Kodex)

✓ - (Flextila)

Poimintoja 
yritysten 

palautekyselyn 
tuloksista

”Kunnon opastus perille asti. 
Siisteys ja viihtyvyys. Kivat 

ideat.”

”Ison tapahtuman sijaan voisi olla pienempiä, 
lyhyitä (4-5 h) pop-up tapahtumia johonkin 

tiettyyn aihealueeseen liittyen, niin että 
tapahtumaan ei liity ísoa markkinointia, vaan 

sillä tavoitellaan satunnaisia ohikulkijoita / 
somen kautta vierailijoita. Esim. 

fillaritapahtuma asemalla, jossa on nähtävissä 
erilaisia ja erikoisia pyöriä, pyörätelineitä, 
pyöräilyelokuvia, pyöräakrobatiaa, jne... ”

Miten 
parantaa 
asemien 

vetovoimaa 
liiketoiminta-

paikkoina?



SUOSITUKSET



FIKSU ASSA – ILMASTOPÄIVÄT 1/3

✓ Ilmastopäivä muuttaa aseman ilmastofiksujen ratkaisujen toriksi yhdeksi päiväksi

✓ Ilmastopäivä on yhteen päivään ja yhdelle asemalle keskitetty / yrityskysyntään skaalautuva ilmastofiksujen 

ratkaisujen promootiotapahtuma, jolla on vaihtuva teema (esim. fiksu liikkuminen, fiksu ruoka, fiksu 

kuluttaminen), tapahtumallista toimintaa (esim. esityksiä), ohjelma (15-30 min tarkkuustasolla) sekä 

keskitetty tapahtumatuotanto ja –markkinointi esim. alihankintana

✓ Tapahtuma järjestetään asemalla, jossa on paljon matkustajia ja pääkulkureittien varrella olevassa 

sijainnissa; tapahtuma pyritään keskittämään yhteen tai muutamiin selkeisiin, toisiaan lähellä oleviin 

paikkoihin, jotta tapahtuman hahmottaminen on myös kävijälle helpompaa ja yritysten yhteisnäkyvyys 

parempi

✓ Tapahtuman järjestäminen asemalla esim. messukeskuksen sijasta auttaa murtamaan perinteisiä käsityksiä asemista ja tukee 
asemien moniroolisuuden ja mahdollisuuksien oivaltamista

✓ Vaikka Fiksu Assa järjestetään kerrallaan yhdellä asemalla, tarjoaa se myös muille kunnille mahdollisuuden tehdä 
yritysyhteistyötä esim. kokoamalla oman kunnan start-up ja pk-yrityksiä teemaan liittyen kaupungin pop up-pisteelle 
esittelemään omia ilmastofiksuja ratkaisuja – sekä tuoda esille oman kunnan ilmastoagendaa matkailijoiden ja potentiaalisia 
asukkaiden houkuttelemiseksi

Mitä oppeja 
kannattaa ottaa 

seuraaviin 
promootio-

tapahtumiin?



FIKSU ASSA – ILMASTOPÄIVÄT 2/3

✓ Ilmastopäivä suunnitellaan yhdessä pääyrityskumppanien kanssa – pääyritys- ja 

organisaatiokumppanit valitaan kulloisenkin teeman mukaan ja heidät osallistetaan toteutuksen 

suunnitteluun alusta asti

✓ Ilmastopäivillä markkinoidaan, myydään ja kokeillaan ilmastofiksuja tuotteita ja palveluita, jaetaan 

kuluttajavalistusta ja innostetaan kuluttajia ilmastofiksun arjen toimintamalleihin matalan kynnyksen 

kokeilujen avulla – tapahtuman leviämistä esim. somessa tuetaan mm. oppilaitos-, yhdistys- ja 

vaikuttajayhteistyöllä

✓ Yhteistyöllä koulujen ja oppilaitosten kanssa voidaan tukea tapahtuman kuluttajavalistusta, lisätä nuorten 
ympäristötietoisuutta ja aktivoida opiskelijaryhmiä (esim. aineryhmät) tapahtumafeissareiksi, promoottoreiksi tai ns. 
”sisäänheittäjiksi” esim. pientä korvausta vastaan

✓ Tapahtumaan osallistuminen on yrityksille maksutonta, mutta lanseeraamalla sakkomaksu (esim. 500-

1000 euroa) pienennetään viime hetken peruutusten ja no show´n määrää 

✓ Myös pientä osallistumismaksua voidaan kokeilla, jos tapahtumapaikka on maksullinen ja haluttu; esim. jos 
tapahtuma toteutetaan Helsingin päärautatieasemalla, jossa promootiopaikat ovat maksullisia, voidaan esim. 
päälaiturin promootiopaikasta veloittaa siellä näkyville yrityksille jyvitetty hinta, kun taas esim. sivuhallien 
promootiotila olisi yrityksille maksutonta, vaikka se tapahtumanjärjestäjälle maksaakin
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✓ Yritysten omaa markkinointia ja kokeilujen toteutusta asemilla tuetaan lyhyellä kokeiluvalmennuksella ja 

”sisäänheittäjäpalvelulla”

✓ Kaikkien yritysten/organisaatioiden edellytetään osallistuvan koko päivän ajan tapahtumaan (tapahtuma-aika esim. klo 7-
18), jotta ständit ovat miehitettyjä koko tapahtuman ajan eikä pisteiden purkaminen häiritse tapahtumaa

✓ Esim. opiskelija- ja järjestöfeissareita (vrt Inspis ry Lahdessa) aktivoidaan houkuttelemaan ohikulkijoita tapahtumaan ja pop 
up-pisteille, tapahtumaemäntä/isäntä tukee ”näytteilleasettajia” ohjaamalla kävijöitä pisteeltä toiselle

✓ Yritykset kaipaavat sparrausta ja tukea löytääkseen luontevia tapoja käyttäjien aktivointiin kokeiluun ja välineitä oman 
kokeilun toteuttamiseen (esim. haastattelut, kyselyt) – valmennuksella tuetaan yritysten keinoja toteuttaa kokeilu, löytää 
tapoja olla vuorovaikutuksissa loppukäyttäjien kanssa ja saada tapahtumasta enemmän irti

✓ Tapahtuma- ja markkinointisuunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja tunnistetaan verkostossa 

toteutettavaksi kaavailtuja synergisiä toimenpiteitä

✓ Elämäntapamuutosten (esim. siirtyminen vähähiilisen arjen ratkaisuihin) promoamiseksi ja samalla tapahtumanäkyvyyden 
lisäämiseksi voidaan ennen tapahtumaa toteuttaa mediakampanja yhteistyössä mediakumppanin kanssa juttusarjana 
vähähiilisempää arkea kokeilevista ihmisistä (esim. kilpailu, josta valitaan 2-5 erilaista ihmistä, jotka ovat valmiita 
kokeilemaan esim. joukkoliikennettä yksityisautoilun sijaan kuukauden ajan. 

✓ Viraalimarkkinoinnilla (esim. some-kilpailut) ja some-mainonnalla pyritään tapahtumalle luomaan näkyvyyttä ja kysyntää 
hyvissä ajoin jo ennen tapahtumaa yhteistyössä verkossa toteutettavien muiden vastaavaa tarkoitusta edistävien 
toimenpiteiden (esim. #munteko) kanssa



FIKSU ASSA SATEENVARJOBRÄNDINÄ 

ILMASTOFIKSUJEN RATKAISUJEN 

KOKEILUTOIMINNALLE ASEMILLA

Keskitetyt 
promootio-
tapahtumat

Business-
tuen eri 
muodot

Suora 
kokeilu-
rahoitus

Pilotti-
asema

Maksuton, 
avoimesti 
varattava, 

pysyvä 
kokeilutila

Fiksu Assa
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SUOSITUKSIA 1/4

✓ Fiksu Assa kannattaa nähdä (eri hallinnonaloja, organisaatioita ja kaupunkeja yhdistävänä) sateenvarjokonseptina ja 

brändinä, jonka alle voidaan koota erilaisia ilmastofiksujen ratkaisujen edistämistä ja asemien vetovoimaan lisäämistä 

tukevia toimenpiteitä 

✓ Ensimmäisenä vuonna Fiksu Assa toteutettiin kokeilutapahtumana, josta saatiin paljon oppeja, jotka auttavat tulevien toimenpiteiden 
suunnittelussa

✓ Kutakin toimenpidettä mietittäessä kannattaa valita selkeästi yksi päätavoite, joka halutaan saavuttaa Fiksu Assa-toiminnan kautta

✓ Jos päätavoite on tukea ilmastofiksujen ratkaisujen kokeiluja, niin maksuton kokeilu- ja pop up-tila asemalla, 

liikennevirran varrella tukisi kustannustehokkaasti ja konkreettisesti kokeilutoimintaa 

✓ Tila voi yksinkertaisimmillaan olla sähköpistokepaikka ja lattiaan maalattu tila, joka on varattavissa verkon kautta (vrt. Tampereen 
katusoittajien varauskalenteri verkossa) ja käytettävissä koko ajan 

✓ Tilan käytön edistämiseksi voidaan tehdä yhteistyötä esim. start up-kiihdyttämöiden, kasvuyritysvalmennusten (esim. 
aikuiskoulutuskeskukset), yrityskummien ja kauppakamarien kanssa – tilaa voidaan tarjota esim. osana kurssia tai kiihdyttämöä
toteutettavien kokeilujen toteutuspaikaksi 

✓ Tilaan liittyen voidaan sopia esim. Kierrätyskeskuksen kanssa toimintamallista, jossa yritykset saavat maksutta pöytiä ja muita kokeiluun 
tarvittavia kalusteita maksutta käyttöön

Maksuton, 
avoimesti 
varattava, 

pysyvä 
kokeilutila

Sateenvarjo
-brändi 
kokeilu-

toiminnalle
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✓ Ilmastofiksujen ratkaisujen kokeilujen edistämiseksi on tapahtumajärjestämistä kustannustehokkaampaa ja 

vaikuttavampaa esim. tarjota suoraan kokeilurahoitusta valittuihin ongelmiin

✓ Esim. HILMA-kilpailutuksilla, ideakilpailuilla ja suorahankinnoilla voidaan etsiä valittuihin ongelmiin uusia ratkaisuja – esim. max 5000 
euron rahoitus asemien viihtyisyyttä lisäävien kokeilujen toteutukseen esim. viidelle yritykselle (vrt 6Aika-kilpailutus perille-asti 
palveluista Nuuksion kansallispuistoon https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-009202) 

✓ Asemat ovat Suomessa pääosin kolkkoja ja karuja eivätkä ne kannusta viettämään aikaa – esim. valaistukseen, elämyksellisyyteen, 
viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvien ratkaisujen kokeilut valituilla asemilla auttaisivat lisäämään asemien viihtyisyyttä ja samalla 
myös lisäämään turvallisuutta

✓ Asemien vetovoiman lisäämisen tavoitteeseen voidaan yhdistää muita yhteiskunnallisesti tärkeitä tavoitteita, esim. kulttuurin
tukemisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen tavoitteita – esim. taiteen (seinämaalaukset, tilataide, valotaide, performanssit, tanssi, 
musiikki) tuominen asemille (vrt. Tanssin virtaa Tikkurilan matkustajasillalla) auttaisi muuttamaan käsityksiä ja kokemuksia 
asemista kolkkoina läpikulkutiloina

✓ Asemien uudelleen ajattelemisen edistäminen voitaisiin aloittaa yhdellä pilottiasemalla ja yhteistyöllä valitun 

kaupungin ja aseman kanssa – asemien viihtyisyyden ja monikäyttöisyyden lisääminen lisäisivät julkisen liikkumisenkin 

vetovoimaa ja kävijämäärien kasvu taas toisi liiketoimintamahdollisuuksia.

✓ Kokeilujen edistäminen ja infrainvestoinnit saattavat kaupungeissa kulkea erillisiä polkuja, minkä vuoksi asemien kehittämisessä
ajaudutaan kaupungeissa helposti tavallisille urille eikä nähdä investointeja mahdollisuuksina tukea innovatiivisia ratkaisuja 

✓ Asemia ei myöskään yleensä nähdä kaupunkibrändäyksen tai esim. matkailun edistämisen kannalta keskeisinä paikkoina, vaikka 
asemat ovat ensimmäisiä tiloja, jonne matkailijat saapuvat.

✓ Pilottiasema toimisi kokeilevan asemakehittämisen lippulaivana, jossa voitaisiin uusia ratkaisuja kokeilla isommin ja näyttävämmin ja 
ottaa myös parhaimpia pysyvään käyttöön

Suora 
kokeilu-
rahoitus

Pilotti-
asema

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-009202
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✓ Jos tavoitteena on tuoda lisää palveluja asemille, niin rahoituksen (esim. starttirahatyyppinen kannustin 

liiketoiminnan käynnistämiseen asemalla) lisäksi tuki uudenlaisten liiketoimintamallien rakentamiseen on 

keskeistä (esim. kiihdyttämötoiminta, innovaatiosetelirahoitus liiketoimintasparraukseen) 

✓ Pääosalla asemilla Suomesta kävijämäärät ovat niin vähäisiä, että kannattavan liiketoiminnan rakentaminen edellyttää 
uudentyyppisiä, hyvin kustannustehokkaita ratkaisuja kuluttajapalveluiden osalta 

✓ Uusien, infratyyppisten ratkaisujen asemalle saamisen kynnystä voitaisiin joissain tapauksissa alentaa uudenlaisilla 
hinnoittelumalleilla; esim. jotkut polkupyöräparkit tai viherverho voitaisiin myydä kaupungeille tuotteiden sijasta palveluna
kuukausimaksulla kuten esimerkiksi valaistusta jo myydään

✓ Myös tila- ja valotaidetta voitaisiin tuoda asemien elävöittämiseksi palveluna kuukausihinnoittelulla

✓ Asemille soveltuvien liiketoimintamallien rakentamista voidaan edistää yhteistyössä esim. yrityskiihdyttämöiden, -
hautomoiden tai aikuiskoulutuskeskusten kanssa

✓ Liiketoiminnan kehittämiseen on tarjolla näihinkin haasteisiin soveltuvia rahoitusinstrumentteja nykyiselläänkin (esim. 
Business Finlandilla ja Ely-keskuksella), esim. innovaatiosetelirahoitusta voidaan käyttää liiketoimintamallin uudistamiseen tai 
kokeilujen ja pilottien toteuttamiseen pk-yrityksissä

✓ Jos liiketoiminnan käynnistämistä asemilla halutaan erityisesti tukea niin starttirahatyyppisen kannustimen 
kokeileminen voi olla yksi ratkaisu 

Business-
tuen eri 
muodot
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✓ Jos tavoitteena on toteuttaa kokeiltujen Ilmastopäivien kaltainen ilmastofiksujen ratkaisujen 

promootiotapahtuma, kannattaa tapahtuma keskittää yhdelle asemalle, sinne, missä on paljon ihmisiä sekä 

yhteen päivään, jolloin pystytään helpommin varmistamaan kaikkien sitoutuminen koko tapahtuman keston 

ajan ja jolloin myös pienellä markkinointibudjetilla saadaan paremmin näkyvyyttä. 

✓ Keskitetty tapahtumatoteutus alihankintapalveluna vakioisi laatua ja vähentäisi kaupunkien toteutusvastuuta 

✓ Yhdelle asemalle ja yhteen päivään keskitetty tapahtuma helpottaisi yritysmarkkinointia ja auttaisi saavuttamaan kriittisen 
yritysmassan – myös yritysten olisi helpompi sitoutua yhden päivän mittaiseen tapahtumaan, jolla on selkeä aikataulu (esim. 
klo 7-19)

✓ Selkeän, fokusoidun teeman valitseminen kullekin tapahtumalle helpottaisi tapahtuman markkinointia sekä yrityksille että 
kuluttajille (esim. fiksu liikkuminen, fiksu ruoka)

✓ Kannattaa myös tukea yritysten omaa markkinointia ja kokeilujen toteutusta asemilla esim. valmennuksella tai 
”sisäänheittäjäpalvelulla” – toteutetussa Fiksu Assa-kokeilussa nähtiin yrityksillä arkuutta lähestyä käyttäjiä ja keskusteluissa 
ilmeni, että yritykset kaipaavat sparrausta ja tukea löytääkseen luontevia tapoja käyttäjien aktivointiin kokeiluun

✓ Yhteistyötä kannattaa tehdä tiiviimmin mm. yhdistysten ja oppilaitosten kanssa (vrt. Inspis ry ja LAMK Lahden Fiksu Assa-
tapahtumassa)

✓ Kuluttajanäkyvyyden parantamiseksi tulisi valjastaa verkoston yritysten ja organisaatioiden markkinointipotentiaali 
täysimääräisemmin käyttöön ja tunnistaa hyvissä ajoin ja laajasti synergiset toimenpiteet, jotka voisivat luontevasti linkittyä 
Fiksuun Assaan (esim. #munteko) 

✓ Elämäntapamuutosten (esim. siirtyminen vähähiilisen arjen ratkaisuihin) promoamiseksi ja samalla tapahtumanäkyvyyden 
lisäämiseksi voidaan ennen tapahtumaa toteuttaa mediakampanja yhteistyössä mediakumppanin kanssa esim. kilpailun 
muodossa (esim. vaihda joukkoliikenteeseen kuukaudeksi - maksutta)

Keskitetty 
promootio-
tapahtuma
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