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Vuosisadan liikenneteko –hanke nojaa asennemuokkauksessa vahvasti
suomalaiseen Cardu mobiilialustaan

Suomalainen Cardu mobiili-alusta on mukana Vuosisadan Liikenneteko -hankkeessa, joka on Suomen
Itsenäisyyden Juhlavuoden 2017 virallinen erityishanke. Hankkeella tavoitellaan suomalaisten tielläliikkujien turvallisuutta ja liikenteessä loukkaantuneiden ja menehtyneiden määrän laskua. Cardun rooli
hankkeessa on tarjota alusta asennemuutokselle.
Merkittävä osa, vajaa 300.000 kpl, vuoden 2015 sakoista annettiin nopeusrajoituksen rikkomisesta.
Muiden sakotettavan asioiden määrät vaihtelivat ’vain’ 4.000 ja 19.000 kpl välillä. Tämä yleisin sakotuksen syy on aina kuljettajan ’päätös’, johon ovat vaikuttaneet asenteet. Liikenneturvallisuushankkeissa tarvitaan aina muutosta asenteisiin ja sitä kautta käytökseen. Asenteiden muuttaminen on hidasta ja
siinä informaatiolla on merkittävä vaikutus, mutta ei riittävä. Kuljettajat on saatava sisäistämään tarjottu
informaatio ylinopeuden riskeistä, jolloin ollaan asennemuutoksen polulla. On myös tarjottava vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja sekä mahdollisuus harjoitella niitä niin fyysisesti kuin mentaalistikin.
Vuosisadan liikenneteko -hankkeessa Cardu -sovelluksella on merkittävä rooli vuoropuhelun mahdollistajana: Kuljettajat ja kansalaiset käyvät vuoropuhelua hankkeen toimijoiden kanssa saaden informaatiota ja erityisesti itse pohtien omaa liikennekäyttäytymistään mm. ”Viiden tähden kuljettajakortin” muodossa. Hyvä työkalukaan ei riitä, jos se ei saavuta kansalaisia. Ennen hankkeen julkistamista reilusti yli
neljännesmiljoonalla suomalaisella on jo Cardu puhelimessaan. Hankkeen kortin voi helposti ladata
ilmaiseksi osoitteesta http://www.cardu.com/viidentahdenkuljettaja. Perinteisten medioiden ns. ”pushin” ja
monien sosiaalisten verkkopalveluiden vaatiman ns. ”pullin” sijaan kansalainen itse päättää milloin hän
Cardua käyttää ja omilla ehdoillaan tutustuu hankkeeseen ja ”antautuu” pysyvän asennemuutoksen
käynnistymiseen.
Life Style Invest Oy:n toimitusjohtaja Mikko Vanni odottaa innokkaana Cardun hyödyntämistä. “Ei riitä
että jaetaan informaatiota ja mainostetaan, vaan on myös tärkeää kuulla osallistujien ääni. Oli se sitten
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5 tähden kortiin sitoutumista, äänestämistä tai arvontoihin osallistumista. Osallistamalla vaikutetaan
asenteisiin ja sitä kautta liikennekäyttäytymiseen.”
Suomalaista mobiilissa toimivaa Cardu-digialustaa ovat käyttäneet jo sadat isot ja pienet organisaatiot
vuoropuheluun asiakkaiden, jäsenten tai muiden sidosryhmiensä kanssa. Cardu-alustan käyttöönotto on
nopeata ja kustannustehokasta. Puhutaan päivistä, ei viikkokausien ITC-projektista. Myös johtaminen
helpottuu: Vuoropuhelun tehoa ei tarvitse arvailla, vaan vasteen perusteella organisaatio voi heti trimmata Cardu-viestiänsä. - Kuluttajalle Cardu on ilmainen.

Lisätietoja Cardu mobiilialustasta:
Sami Nousiainen, vtj, CSO, +358 40 773 6387, sami.nousiainen@sunduka.com
Viiden tähden kuljettajan kortin lataus puhelimeen: http://www.cardu.com/viidentahdenkuljettaja
Cardu mobiilialusta: www.cardu.com
Sunduka Oy www.sunduka.com

VUOSISADAN LIIKENNETEKO

Vuosisadan Liikenneteko -hankkeen tuottavat yhteistyössä Liikenneturvan kanssa Life Style Invest Oysekä Premier Events Oy, jonka keskeinen toiminto on pohjoismaiden suurin ajokoulutuskeskus PremierPark.
Hankkeen pääyhteistyötahot ovat Sanoma, Op, Ford, ABC, K1 ja Euromaster.
www.liikenneteko.fi
Facebook; Instagram ja Twitter: #vuosisadanliikenneteko #asenneliikenteessä
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