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Vantaan Energian työntekijät kokeilevat yhteiskäyttöautoja 
vähäpäästöisemmin – Veho testaa tulevaisuuden liikkumista 
Aviapoliksen Liikennelabra-hankkeessa  
 
 
Miten liikutaan hiljaisemmin, turvallisemmin ja vähäpäästöisemmin työntekijän työajossa tai 
vapaa-ajalla? Entä miten digitaalisuus ja data parantavat liikkumisen palveluita? Näihin 
kysymyksiin Veho yhdessä muiden kumppaneiden kanssa etsii vastauksia Aviapoliksen 
Liikennelabra-hankkeessa.  
 
Liikennelabra on Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin ylläpitämä kokonaisuus, jonka 
tarkoituksena on kehittää sujuvia, kestäviä ja turvallisia liikkumisen palveluja sekä liikenteen 
digitalisaatiota. Uraauurtavassa hankkeessa edistetään yhteistyötä julkisten ja yksityisten 
toimijoiden välillä ja kannustetaan valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimijoita testaamaan 
uudenlaisia liikkumisen konsepteja. 
 
Vantaan Energian yhteiskäyttöautot 
 
Syksyllä käynnistyneen pilottihankkeen koealueena toimii Vantaan Aviapolis, jossa uusia 
liikkumisen konsepteja testataan käytännössä. Juuri käynnistyneessä pilotissa Vantaan 
Energian työntekijät testaavat yhteiskäyttöautoja sekä työajoissa että vapaa-ajalla. Käytössä on 
kaksi Mercedes-Benz C-sarjan ladattavaa hybridiä sekä kaksi smart täyssähköautoa. 
Autot varataan Virta Oy:n applikaatiolla, Vantaan Energialla on Vantaan toimipisteessä 4-6 
sähköautojen latauspaikkaa. Enimmäkseen Vantaan toimipisteestä asioidaan jätevoimalassa ja 
muissa toimipaikoissa sekä asiakkaiden luona.  
 
Visiona on, että Aviapoliksen liikenne siirtyy omista henkilöautoista ja aikatauluihin sidotuista 
julkisista kulkuyhteyksistä kohti uudenlaista älykästä kokonaisuutta, joka yhdistää julkisen 
liikenteen vähäpäästöisyyden ja yksityisen liikkumisen mukavuuden ja joustavuuden.  
 
Aviapoliksen alueella on moninainen yhteisö ihmisiä, joilla kaikilla on suuri tarve liikkua. 
Aviapolis tarjoaakin meille hyvän näköalapaikan kasvavaan kaupunkiympäristöön ja otollisen 
mahdollisuuden testata ratkaisuja yhdessä muiden tulevaisuuden liikkuvuuteen panostavien 
yritysten ja yhteisöjen kanssa, kertoo Vehon uusien liiketoimintojen johtaja Patrick Holm. 
 
 
Viime vuosina Veho on panostanut vahvasti uudenlaisiin digitaalisiin liikkuvuuspalveluihin, ja 
Liikennelabra-hanke hyödyntää tätä osaamista. Vähäpäästöisten ja ympäristöystävällisten 
liikenneratkaisujen hakeminen tukee Vehon omaa johtoajatusta ”Liikuttaa kestävästi”.  
 
– Veho GO -palvelumme tuo yksityisauton helposti käyttöön ihmisille, jotka eivät omista autoa 
itse. Olemme mukana myös Whim-sovelluksessa, joka yhdistää erilaiset julkisen ja yksityisen 



liikkumisen muodot toisiinsa. Liikennelabrassa pääsemme kehittämään ja testaamaan uusia 
palveluita osana laajempaa liikennekokonaisuutta ja luomaan pohjaa tulevaisuuden kestävälle 
liikkumiselle, Holm kertoo. 
 
Veho on sitoutunut hankkeen pilottivaiheeseen, joka kestää huhtikuuhun 2019 saakka. 
Pilottivaiheen aikana tarkoitus on saada ensimmäiset työpajoissa ideoidut liikennekonseptit 
testattavaksi käytännössä. Aviapoliksen rakentuminen jatkuu kuitenkin vielä vuosien ajan, ja 
konsepteja voidaan hyödyntää myöhemmin myös muualla Suomessa tai vientituotteina 
maailmalla. 
 
Hanke on Smart & Clean -säätiön koordinoima muutosprojekti ja se on rahoitettu 
Uudenmaanliiton AIKO-rahoituksella. Kaikkiaan mukana on yli 30 toimijaa julkiselta ja 
yksityiseltä sektorilta. 
 
https://www.vantaa.fi/aviapolis  
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/suuralueet_ja_kaupungin
osat/aviapolis 
https://www.liikennelabra.fi/ 
http://smartclean.fi/projects/aviapolis-liikennelabran-virallinen-yrityssalue/ 
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nicholas.zaeske@veho.fi 
 
Tarja Hellstén 
Asiakkuuspäällikkö, Vantaan Energia Oy, puh. 050 390 3300 
tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 
 
Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Veho on suomalainen 1939 perustettu autokaupan yritys, joka 
toimii myös Ruotsissa ja Baltiassa. Vehon merkki- ja mallivalikoimasta löytyy jokaiselle ja 
jokaiseen tilanteeseen sopiva auto, huolto, varaosa tai autonvuokraus. Yrityksille Veho tarjoaa 
monipuoliset palvelut ja kuljetusratkaisut henkilöautoista raskaisiin kuorma-autoihin. Joskus 
auton omistaminen ei ole paras vaihtoehto. Silloin käytettävissä ovat Veho Go -
liikkuvuuspalvelut. Veho latinaa ja tarkoittaa ´minä kuljetan´.  
 
Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Me tuotamme ja 
myymme sähköä sekä kaukolämpöä. Kruununjalokivemme on vuonna 2014 valmistunut 
jätevoimala, joka muuttaa käyttökelvottoman roskan hyödyksi. Vantaan kaupunki omistaa 
yhtiöstämme 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia. Olemme siis kaupunkilaisten 
omistama energiayhtiö. Ja ylpeitä siitä. 
 
www.veho.fi  
https://www.veho.fi/vehogo  
Twitter @VehoSuomi   
Facebook @Veho.Suomi 
LinkedIn Veho Oy Ab 



#veho #vehogo #liikuttaakestävästi 
 


