
MaaS Global ja NCC pilotoivat uutta Whim-liikkumissovellusta
kiinteistökehityksessä
MaaS Globalin ja NCC:n yhteisen pilottihankkeen tavoitteena oli selvittää liikkumista palveluna osana
kaupunki- ja kiinteistökehitystä. Whim-liikkumissovellusta ja -budjettia testattiin nyt ensimmäistä kertaa
maailmassa kiinteistökehityksessä.

MaaS (Mobility as a Service) eli liikkuminen palveluna tarkoittaa usean jaetun kulkumuodon yhdistämistä arjen liikkumisessa
saumattomasti pelkän henkilöautoilun sijaan. Kokeilun aikana pilottiryhmä testasi Whim-sovellusta, joka yhdistää julkisen
liikenteen, yhteiskäyttöautot, vuokra-autot, kaupunkipyörät, sähköpotkulaudat ja taksit.

- Testasimme Whimin potentiaalia kalliiden parkkipaikkojen rakentamisen korvaajana kehitteillä olevia kohteitamme silmällä
pitäen. Haluamme tarjota uusia palvelupaletteja sekä yhä ekologisempia liikkumisratkaisuja kehittämiemme kiinteistön käyttäjille,
kiinteistökehittäjä, kehityshippi Eelis Rytkönen NCC:ltä kertoo.

Pilottiryhmä jätti kokeilujakson ajaksi vanhat tutut liikkumismuodot, ja pilotti tarjosi kokeilijoille tietyn liikkumisbudjetin, joka oli
vapaasti käytettävissä.

- Mahdollisuus kokeilla uusia kulkuvälineitä otettiin rohkeasti vastaan. Kokoamme nyt kokemukset yhteen ja katsomme, miten
liikkumissovellusta voidaan jatkossa hyödyntää ja jatkojalostaa asiakkaidemme tarpeisiin kiinteistökehityksessä, Rytkönen sanoo.

Yhä suositumpi tapa liikkua

Suosiotaan jatkuvasti kasvattava Whim tarjoaa helpon ja kätevän tavan liikkua kustannustehokkaasti ja päästöjä vähentäen.
Suomalaislähtöisellä, kansainvälisesti palkitulla Whim-liikkumissovelluksella on tehty jo yli 16 miljoonaa matkaa. 
 
- Asumisen ja liikkumisen yhdistäminen on yksi suurimpia tulevaisuuden trendejä. Sillä on keskeinen rooli tuottavuuden
nostamisessa ja kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, MaaS Globalin toimitusjohtaja Sampo Hietanen sanoo. 



- Olemme iloisia voidessamme kehittää rohkeasti tulevaisuuteen katsovia ja parempaa kaupunkia luovia yhteistyömalleja NCC:n
kanssa. Hienoa, että Suomessa ollaan edelläkävijöitä tässä kehityksessä.

Whim-kokeilu on osa NCC:n Urban Sense -palvelukonseptia, jonka tavoitteena on luoda urbaani käyttäjäkokemus ja tukea
toimitilakohteissa rakennuksen loppukäyttäjän arkea. Urban Sense tarjoaa NCC:n kumppaneille mahdollisuuden testata
teknologioita ja palveluita todellisessa ympäristössä. 
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NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta
vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Toimialaamme ovat kiinteistökehitys, rakennus- ja
infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto. Vuonna 2019 NCC:n liikevaihto oli noin 5,5 miljardia euroa ja
työntekijöitä oli 15 500. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.

MaaS Global: Vuonna 2015 perustettu MaaS Global on maailman ensimmäinen MaaS (Mobility as a Service) -yritys. Yritys
lanseerasi marraskuussa 2017 Whim-liikkumissovelluksen, jolla on tehty jo yli 16 miljoonaa matkaa. Whim toimii Helsingissä,
Turussa, Antwerpenissä, Wienissä ja Japanissa, ja uusia lanseerauksia valmistellaan muissa kohteissa Euroopassa. MaaS
Globalin kokonaissijoitukset ovat yhteensä 53,7 miljoonaa euroa. Osakkeenomistajia ovat mm. Mitsui Fudosan, BP Ventures,
Mitsubishi Corporation Toyota Financial Service, Denso, Transdev, Aioi Nissay Dowa ja Veho. https://whimapp.com/fi


