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Ilmastofiksu kokeilu  
tuo liiketoimintaa asemille 
 
Fiksu Assa -tapahtuma muuttaa asemat kokeilualustoiksi ja maksuttomaksi markkinapaikaksi 18.–21.4.2018. Kuudessa 
kaupungissa järjestettävä tapahtuma avaa valitut Espoon, Helsingin, Lahden, Lempäälän, Tampereen ja Vantaan 
asemat ja matkakeskukset uusia ratkaisuja kokeilevien yritysten ja kaupunkilaisten kohtaamispaikoiksi. 
Pääkaupunkiseudun asemista mukana ovat Oulunkylä Helsingistä, Leppävaara Espoosta sekä Aviapolis ja Tikkurila 
Vantaalta.  
 
”Ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan uusia ideoita ja tekoja meiltä kaikilta. Fiksu Assa –tapahtumalla haluamme 
tukea rohkeita, ilmastofiksua arkea edistäviä kokeiluja, jotka ovat tärkeä osa kestävää kaupunkikehitystä”, sanoo 
asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. 
 
”Joukkoliikennettä hyödyntävät, sujuvat matkaketjut ovat keskeisessä roolissa liikenteen päästöjen vähentämisessä. 
Asemaseutujen kehittäminen auttaa luomaan kestävää kasvua ja työllisyyttä sekä parantaa liikenteen palveluiden 
saatavuutta”, kommentoi puolestaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. 
 
Liiketoiminnan näkökulmasta asemilla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia markkinapaikkana ja mediatilana. 
Samalla asemien palvelutarjonnan parantaminen sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea ja kannustaa vähähiiliseen 
liikkumiseen. 
 
”Lähes seitsemänkymmentä prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy kuluttajien päätösten myötä. On 
erittäin tärkeää, että ilmastofiksua arkea lisäävät palvelut ja ratkaisut ovat helposti kokeiltavissa ja käytettävissä 
siellä, missä liikumme. Asemat ovat avainasemassa fiksun arjen mahdollistajina”, sanoo asiantuntija Sari Laine 
Sitrasta. 
 

Avoin kutsu niin innovaatioille kuin perinteisille palveluille 
Fiksu Assa toivottaa tervetulleeksi erilaiset kokeilut – oli kyse perinteisistä kuluttajapalveluista tai aivan uusista 
ratkaisuista. Mukaan onkin tulossa niin lähiruokatuottajia kuin esimerkiksi käytettyjen merkkivaatteiden verkkokauppa 
Emmy drop boxillaan. 

Liikkumisen näkökulmasta Fiksu Assa tuo kaupunkilaisten ulottuville vähähiilisiin matka- ja kuljetusketjuihin liittyviä 
kokeiluja. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköpyörien, yhteiskäyttöautojen ja muiden ilmastofiksujen liikkumisvälineiden 
tuominen asemille sekä citylogistiikan ja toimivan liityntäpysäköinnin kehittäminen. 



 
 
 

 
 

Yksi mukaan ilmoittautuneista yrityksistä on liikkuva pyörähuolto Yeply Oy, joka tuo aseman pihaan huoltoauton, 
johon pyörällä asemalle tuleva matkustaja voi jättää pyöränsä. Pyörävarkauksia vähentäviä pyöräparkkiratkaisuja 
esittelevät mm. Cyklos AB ja PedalSlot Oy. 

Osallistujiksi toivotaan myös perinteisiä kuluttajapalveluita vaatehuollosta hyvinvointi- ja kauneuspalveluihin, 
kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä tuottajia sekä kaupan ja ravintoloiden pop up -pisteitä. Arjen sujuvuutta lisäävät ja 
siten ilmastoa säästävät ratkaisut voivat syntyä millä tahansa toimialalla! 
 

Esittelypaikka on yrityksille maksuton – ilmoittaudu pian ja 
tule kuulemaan lisää  
Fiksu Assa -tapahtuman esittelypaikka on yrityksille maksuton. Uudenlainen tapahtuma on jo itsessään kokeilu, joka 
antaa käytännön tuntumaa kaupunkilaisten tarpeista.  
 
”Tilaa on hyvin monenlaisille kokeiluille. Hienointa olisi, jos Fiksu Assa -kokeilu toisi esiin ratkaisuja, jotka voisivat 
sijoittua pysyvästikin asemalle tai useillekin asemille”, kertoo projektipäällikkö Tero Piippo MAL-verkostosta 
(maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto).  
 
Tapahtumaan on nyt viime hetket ilmoittautua. Lisätietoja saa osoitteesta www.fiksuassa.com. Fiksusta Assasta 
kiinnostuneet yritykset pääsevät osallistumaan tapahtuman suunnitteluun YritysFoorumissa 7.3.2018. 
 
 
Fiksu Assa -tapahtuma on osa ympäristöministeriön, Liikenneviraston, HSY:n, Smart & Clean -säätiön, MAL-verkoston 
ja Sitran rahoittamaa sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Lempäälän ja Lahden kaupunkien, VR:n, HSL:n ja 
Business Finlandin toteuttamaa, julkisrahoitteista Asemaseudut kokeilualustana -hanketta. 
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