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Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden 
saavuttamiseksi tulee ottaa käyttöön monipuolinen keinopatteristo. 
Siksi kestävän liikenteen painopistealueista kestävän henkilö-
liikenteen rinnalla on keskityttävä tavaraliikenteen toimintamalleihin 
sekä niiden energiankulutukseen ja energiatehokkuuteen. Tämän 
työn tavoitteena oli määritellä Turun kantakaupunkiin soveltuva ja 
toteuttamiskelpoinen citylogistiikan toimintakonsepti. Selvityksen 
jälkeen on tavoitteena käynnistää toimintakonseptin tarkempi 
suunnittelu ja siihen perustuva jakeluliikenteen pilottikokeilu 
Turussa.

Työ on laadittu Liikenneviraston toimeksiantona. Työtä ohjasi 
ohjausryhmä, johon kuuluivat:

• Anna Saarlo, Liikennevirasto
• Jaana Mäkinen, Turun kaupunki
• Stella Aaltonen, Turun kaupunki
• Jari Paasikivi, Turun kaupunki
• Seppo Salmela, Turun kaupunki
• Hanna Lindholm, Varsinais-Suomen ELY-keskus
• Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto

Ohjausryhmä kokoontui työn aikana kaksi kertaa, minkä lisäksi 
työssä haastateltiin Varsinais-Suomen alueella toimivia paikallisia 
kuljetusalan yrityksiä ja järjestettiin sidosryhmille suunnattu 
vuorovaikutustilaisuus.

Ohjausryhmän sihteerinä ja selvityksen laatijana on toiminut Sito 
Oy, jossa työstä ovat vastanneet Anna Korpinen, Katja Lindroos 
ja Ilkka Salanne.

Helsingissä maaliskuussa 2017

Liikennevirasto
Liikenne- ja maankäyttö -osasto
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Citylogistiikan ongelmia
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Lähde: 
Elinkeinoelämän liikennetarpeet – Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet, esiselvitys, Helsingin kaupunki 2013

Kuva: Citylogistiikan suurimmat haasteet ja ongelmat



Citylogistiikan tavoitteita ja 
kehittämistarpeita Turun seudulla

●Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki 
vuonna 2040. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä sähköinen 
liikenne ovat avainasemassa Turun kehittämisessä kohti 
hiilineutraalia kaupunkia. 

●Turun kaupunki julisti vuonna 2016 ”Viisaan sähköisen 
liikkumisen manifestin”, joka muun muassa tähtää lihasvoiman 
ja muiden puhtaiden energianlähteiden lisäämiseen 
liikkumisessa ja vaatii julkisen liikenteen hiilineutraaliutta.

●Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2035 arvioitiin 
citylogistiikan tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi pysäköintipaikat, 
lastaus- ja purkualueet sekä tavaroiden vastaanottotilat.

● Turun seudun lähiruokakuljetusten tehostamista 
selvittäneessä projektissa suurimmaksi haasteeksi todettiin 
yksittäisten toimijoiden tavaravirtojen pienuus. 
Yhteiskuljettamisen ja julkisen logistiikkakeskuksen arvioitiin 
tehostavan citylogistiikkaa, ja pilotointikohteeksi ehdotettiin 
yhteiskuljetuksia keskusta-alueella Turun kauppahallin ja 
torin toimijoiden kesken.
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Lähteet:
 Turun kaupunki 2014. Hiilineutraali Turku vuonna 2040 julkaisu.
 Turun kaupunki 2016. Wiisaan sähköisen liikkumisen manifesti.
 Valonia 2012. Paikallisten elintarvikkeiden kuljetukset Turun alueen lähiruokaravintoloihin.
 Varsinais-Suomen liitto 2014. Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035.



Citylogistiikan tavoitteita ja 
kehittämistarpeita Turun seudulla
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●Turun kaupunki on mukana EU Horizon 2020 -rahoitteisessa
CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa, jossa pyritään kehittämään 
sähköistä liikennettä, autojen ja pyörien yhteiskäyttöä sekä 
MaaSia eli liikkuminen palveluna -mallia. CIVITAS ECCENTRIC 
-hanke on kansainvälinen kokonaisuus, jossa on Turun lisäksi 
mukana neljä eurooppalaista kaupunkia. Hankekokonaisuus 
sisältää Turun osahankkeen kärkiteemojen lisäksi muun muassa 
jakeluliikenteeseen liittyviä kokonaisuuksia.

●Turun kaupungin liikennejärjestelmän kehityksen 
ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaupunkijakelun 
kehittämistä ja citylogistiikan haasteiden ratkaisemista mm. 
uusien citylogistiikan toimintamallien kehittämisen kautta.

Lähde:
 CIVITAS ECCENTRIC: https://www.turku.fi/civitas-eccentric
 Cycle Logistics: http://cyclelogistics.eu/

●Cycle Logistics -hankkeessa on arvioitu, että Euroopan 
kaupunkikeskustojen kaupallisesta jakeluliikenteestä 25 % olisi 
mahdollista tehdä pyörällä. Esimerkiksi erilaisilla 
rahtipyöräratkaisuilla voidaan vähentää perinteisen 
jakelukaluston käyttötarvetta vilkkailla keskusta-alueilla. 

Kuva: Cycle Logistics: http://cyclelogistics.eu/



Työn sisältö
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●Työn aikana on tausta-aineistojen perusteella hahmotettu Turun 
kantakaupunkiin soveltuvia citylogistiikan konseptivaihtoehtoja, 
joita on mahdollista lähteä ohjelmoimaan eteenpäin. Konseptin 
laadinnassa on huomioitu ratkaisun toiminnallinen sujuvuus 
Turun kaupunkirakenteessa kevyellä kuljetuskalustolla.

●Lähtötietona käytettiin konsultin kansainvälisiä benchmarking-
aineistoja kevyistä jakeluratkaisuista, joita kerättiin kevyen 
citylogistiikan selvitystä ”Kevyet pyörä- ja citylogistiikkaratkaisut 
– soveltuvuuden arviointi Suomeen ja Helsingin seudulle” 
varten*. Tähän raporttiin on kuvattu toimintamallien 
esimerkeistä sellaiset, jotka nähtiin potentiaalisimpina Turun 
jakeluliikenteen konseptin muodostamisessa. Lisäksi 
taustatiedoksi käytiin läpi aiempia Turun citylogistiikasta 
laadittuja selvityksiä. Esimerkit on luokiteltu seuraaviin ryhmiin:

• Jakelu (kalusto omassa käytössä): Kalusto on yrityksen itse 
hankkimaa ja toiminta alusta asti yksityistä liiketoimintaa. 
Kalusto on hankittu yrityksen omalla tai julkisella projekti- tai 
investointituella. Projektin loputtua kalusto on jäänyt yritysten 
käyttöön.

*Lisätietoja:
 http://www.hel.fi/static/kanslia/elo/raporttidiat-kevyet-citylogistiikkaratkaisut.pdf

• Jakelujärjestelmä: 

1. Hankkeessa on toteutettu laaja jakelujärjestelmä ja 
yhteistoiminta, johon julkinen taho on osallistunut 
toimintamallin käynnistys-, suunnittelu- ja selvitysvaiheessa. 

2. Jakeluyritykset ovat yhteistyössä kehittäneet 
jakelukonseptin/-järjestelmän. 

3. Hanke on toteutettu edellisten kombinaationa; esimerkiksi 
siten, että julkinen tuki on ollut hyvin pientä.

• Teknologia: Kaupunkijakelussa on kokeiltu uutta teknologiaa ja sen 
soveltuvuutta eri ympäristöihin ja yrityksen tarpeisiin; mm. 
automatisoitu kuljetuskalusto, robotit ja lennokit.

• Strategia: Valtakunnallisen tai kaupungin tasoiset strategiat, 
ohjeistukset, säädökset, suunnitelmat jne. Laajat toimenpiteet tai 
toimenpiteiden yhdistelmät  jakelukuljetusten tehostamiseksi ja 
ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Nämä esimerkit tukevat osaltaan 
kevyitä jakeluratkaisuja, vaikkakin kattavat samalla laajemmin 
citylogistiikan ja tavaraliikenteen toimenpiteitä.



Työn sisältö: konseptointi Turussa
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●Turkuun soveltuvasta jakelujärjestelmästä kerättiin näkemyksiä 
kuljetusalan asiantuntijahaastatteluilla. Haastatteluja toteutettiin 
viidelle Varsinais-Suomen alueella toimivalle yritykselle. Lisäksi 
järjestettiin työpaja, jossa suunniteltiin pilotin toteutusmallia 
tarkemmin. Työpajaan kutsuttiin muun muassa jakeluyrityksiä, Turun 
keskustassa toimivia kuljetusasiakkaita sekä viranomaistahoista 
Liikenneviraston, Turun kaupungin, ELY-keskuksen ja maakuntaliiton 
asiantuntijoita.

Kuva: Cycle Logistics: http://cyclelogistics.eu/
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Esimerkkejä kevyistä jakeluratkaisuista



Jakelu/kalusto omassa käytössä
”Ich ersetze ein Auto” –projekti (Saksa)
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●41 tavarapyörää sijoitettiin jakelu- ja kuljetusyritysten käyttöön 
kahdeksi vuodeksi. Järjestelmää pilotoitiin 8 eri kaupungissa 
Saksassa.

●Projekti oli osa tutkimusta, jonka rahoitti Saksan 
Ympäristöministeriö. Tutkimuksesta ja kokeilun koordinoinnista 
vastasi DLR:n (Bundesrepublik Deutschland für Luft- und 
Raumfahrt) liikennetutkimusosasto. Projekti toteutettiin 
huhtikuusta 2012 kesäkuuhun 2014. 

●Kahdentyyppisiä ajoneuvoja: suuri osa sähköavusteisia 
kaksipyöräisiä tavarapyöriä ja yksi kolmipyöräinen.

●Projektin aikana pyörillä kuljetettiin yhteensä 127 000 lähetystä 
(8 % osallistuneiden yritysten kaikista kuljetuksista). Suuri osa 
toteutuneista lähetyksistä kuljetettiin tiiviillä alueella 
kaupunkikeskustoissa.

●Projektin jälkeen kaikki 41 ajoneuvoa jäivät kokeiluun 
osallistuneiden yritysten vakituiseen käyttöön.

Lisätietoja:
http://www.ich-ersetze-ein-auto.de/



Jakelu/kalusto omassa käytössä
Outspoken! Delivery (Iso-Britannia)
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●Briteissä toimiva pyöräkuljetusyritys Outspoken! Delivery on 
perustettu vuonna 2005.

●Yritys toimii kolmessa kaupungissa: Norwich, Cambridge, 
Glasgow

●Toiminta-alueet: last mile logistics, DX, post and intra-office and 
contract/ specialist distribution

●Esim. Glasgow:ssa kolme palveluvyöhykettä: keskusta, 3 mailin 
säde keskustasta ja sovittaessa kuljetus tätä kauemmas. 
Jakelukalusto valikoituu kuljetusmatkan pituuden mukaan.

●Aloitti yhteistyökokeilun joulukuussa 2015 TNT:n kanssa ja 
kaksinkertaisti kuljetusmäärät lyhyessä ajassa

●Tällä hetkellä yli 200 kuljetusasiakasta

●Lisännyt tavarapyörien käyttöastetta vuokraamalla pyöriä  
asiakkailleen

Lisätietoja:
http://www.outspokendelivery.co.uk/



Jakelu/kalusto omassa käytössä
Ordr (Praha)
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●Toimittaa pikaruokaa tavarapyörillä ravintoloista suoraan 
kuluttajille (B2C-toimintamalli)

●Aloittanut toimintansa 7/2014, toiminnassa edelleen

●Toimitusalue: Prahan keskusta

●Kuljetusaika: keskimäärin 7 minuuttia

●Elokuussa 2015 toimitettiin keskimäärin 242 ruoka-annosta 
päivässä

●Yli 7 000 säännöllistä kuluttaja-asiakasta

●Vastaavia ravintolaruokaa kevyellä kuljetuskalustolla kuljettavia 
yritysesimerkkejä on useita (esim. Saksassa Deliveroo, 
Lieferando, Lieferheld, Foodora ja  Kanadassa Doordash) 

Lisätietoja:
http://blog.strv.com/ordr-honored-at-praguecunch-
announces-expansion-plans/



Jakelujärjestelmä
Green Gothenburg (Göteborg)
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●Laaja kävelykeskusta: Ongelmana ruuhkat

●Tavoite: Saavutettavuuden parantaminen kuljetusten 
näkökulmasta ja ympäristönäkökulma (mm. kuljetusten 
päästöjen vähentäminen -80 % vuosina 2010–2030) 

●Keinot: kuljetusten aikaikkuna kello 5–10, automaattiset pollarit, 
ajalliset rajoitukset pysähdyksille (10 min), yksisuuntaisten 
katujen muuntaminen kävelykaduiksi, joilla huoltoajo sallittu 
(kuljetusmatkojen ja -aikojen lyhentäminen keskusta-alueella)

●Valvonta: valvontayksikkö, päästörajoitusalueen määrittely

●Jakelukeskus kaupungin ulkopuolella

●Viimeinen maili kevyillä sähköajoneuvoilla ja pyörillä. 
Paikallinen operaattori, kuljetetaan pieniä pakkauskokoja

●Alussa 8 käyttäjää, nyt 500. Laajentumassa Göteborgin muille 
alueille ja toiminta alkaa olla kaupallisesti kannattavaa

●Myös keskusta-alueen jätehuoltoa toteutettu sähköajoneuvoilla
Lähde: ECLF ja Göteborgin kaupunki 2015 

Lisätietoja: www.greengothenburg.se



Jakelujärjestelmä
Bentobox-kokeiluhanke (Berliini)
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●EU:n CityLog-projekti, joka järjestettiin yhdessä kuljetusyrityksen ja 
Berliinin kaupungin kanssa (kokeiluhanke 2011–2012). Kokeilun kesto oli 
9 viikkoa. Toimintaa on jatkanut myöhemmin GO! -niminen yritys.

●Jakelu keräilykeskukseen, joka koostuu eri kokoisista ja vapaasti 
siirreltävistä moduuleista. Mahdollistaa eri kokoisten lähetysten käsittelyn. 

●Jatkokuljetukset keräilykeskuksesta asiakkaalle pyörällä, sähköpyörällä 
tai sähkökäyttöisellä kolmipyöräisellä. Järjestelmä toimii myös 
pakettiautomaattina loppuasiakkaille.

●Kokeilun aikana korvattiin 134 normaalisti pakettiautolla tehtävää 
lähetystä pyöräkuljetuksella. Tämä vastaa 85 % kaikista kuljetettavista 
lähetyksistä kokeilualueilla.

Lisätietoja: 
http://www.transport-
research.info/sites/default/files/project/documents/20130813_150820_65836_CITYLOG_D0.4_Final_report_Public_version.pdf
http://www.cyclelogistics.eu/index.php?id=31&news_id=9



Jakelujärjestelmä
La Petit Reine (Pariisi)
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●Yhteisjakelukeskushankkeen tavoitteena oli testata vaihtoehtoja 
moottoriajoneuvoille Pariisin keskustan loppujakelussa ja rajoittaa 
tavaraliikenteen vaikutuksia kaupungissa. 

●Hanke alkoi vuonna 2003 kokeiluna, joka onnistui niin hyvin, että 
järjestelmästä tuli pysyvä ja sitä laajennettiin muihin 
kaupunkeihin. Hanketta rahoitti Pariisin kaupunki sekä Ranskan 
ympäristölaitos, joka maksoi 50 % tutkimuksesta ja raportoinnista 
sekä 15 % kolmipyörien hankintakustannuksista. 

●Arvioitu hiilidioksidipäästöjen vähenemä kokeilujakson aikana oli 
yhteensä 112 t, mikä vastaa noin 15 000 dieselpakettiautolla 
ajettua kilometriä.

●Hankkeessa kokeiltiin kolmea erilaista jakelujärjestelmää: 
• Jakelu myymälöistä asiakkaan kotiin
• Kuljettaja ja kolmipyörä vuokrattuna liikeyrityksen jakeluun 

(määrätty kauppapohjainen palvelu)
• Yhteislastaus ja lopullinen tavaran jakelu Pariisiin (käyttäen 

Pariisin keskustassa olevaa yhteislastauskeskusta, jonka 
Pariisin hallinto vuokrasi halvalla). 

●La Petit Reine’n kokeilu oli tarkoitettu ruokatarvikkeille, kukille, 
muille tavarakuljetuksille (mukaan lukien paketit) sekä erilaisten 
laitteiden ja varaosien kuljettamiselle. 

●Käyttäjinä olivat suurimmat pakettien toimittajat, 
kuljetusyrittäjät, vähittäiskauppiaat ja muut pariisilaiset 
liikeyritykset.

●Jakelupalvelun käyttö on lisääntynyt kokeilun aikana ja sen 
jälkeen. Matkojen lukumäärä kuukaudessa kahden vuoden 
jälkeen oli 18-kertainen lähtötilanteeseen nähden. Pakettien 
kuljetus on muodostunut tärkeimmäksi osaksi kokeilua. 

●Tilanne 2016: Yli 70 työntekijää, 3 jakelukeskusta, 100 cargo-
pyörää, 50 sähköautoa, 700 000 km kuljetuskilometriä 
vuodessa

Lisätietoja:
http://lapetitereine.com/lentreprise/chiffres-cles/
http://www.yleiskaava.fi/wp-
content/uploads/2013/09/yleiskaavavisio_citylogistiikka_SITO.pdf



Jakelujärjestelmä
The Green Link (Pariisi)
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●Pariisissa toimiva yritys, joka kuljettaa pakettilähetyksiä 
sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla (B2C-toimintamalli).

●Yritys aloitti toimintansa vuonna 2009. Nykyisin yrityksen 
käytössä 3 ”green hubia” eli jakelukeskusta, jotka sijaitsevat 
Pariisin keskustassa. 

●Asiakkaita mm. TNT ja FedEx

●Vuoden 2013 lopussa 2 500 toimitettua pakettia päivittäin.

●Vuosien 2009–2013 aikana jakelujärjestelmän on arvioitu 
välttäneen yli 400 tonnia CO2-päästöjä.

●Kalusto: 2 pientä sähkökäyttöistä pakettiautoa ja 28 
sähkökäyttöistä tavarapyörää. Yritys valmistaa pyörät itse. 
Tavaratilan tilavuus on 1,5–2,1 m3. Pyörä kulkee yhdellä 
latauksella noin 20 km.

●Toimintaan tai sen aloittamiseen ei ole tarvittu julkista 
rahoitusta. Yrityksen toiminta on ollut kannattavaa.

Lisätietoja:
http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_136_QuickInfo_TheGreenLink-16Dec2015.pdf
http://www.lamiloproject.eu/the-green-link/



Jakelujärjestelmä
Gnewt Cargo (Lontoo)
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●Startup-yritys Gnewt Cargo perustettiin vuonna 2009. Yritys 
onnistui tekemään toiminnastaan kannattavaa 3 kuukaudessa. 

●Menestyksen taustalla mm. positiivinen tuki viranomaistahoilta, 
vähittäiskauppa Office Depotin antama tuki sekä onnistunut 
asiakkaiden hankinta

●Toimintaperiaatteena tavaran keskittäminen keskustassa 
sijaitsevaan jakelukeskukseen, jonne tavara kuljetetaan yö-
aikaan esikaupunkialueella sijaitsevalta varastolta yhdellä 
kuorma-autolla

●Jakelukeskuksesta tavarat kuljetetaan asiakkaille tavarapyörällä 
tai pienillä sähköpakettiautoilla

Lisätietoja:
http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_067_QuickInfo_UK_GNEWT-16Dec2015.pdf



Jakelujärjestelmä
TNT Mobile Depot (Bryssel)
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●EU:n rahoittamaa Straightsol-projekti 

●Kokeilu järjestettiin kesäkuun ja elokuun 2013 välisenä aikana. 
Kokeilun toteutuksessa oli mukana Delftin yliopisto ja TNT.

●Vähentääkseen paketti- ja kuorma-autokuljetuksia Brysselin 
keskustaan, TNT otti käyttöön siirrettävän jakelukeskuksen, 
joka lastataan täyteen TNT:n varastolla kaupungin ulkopuolella 
ja ajetaan sieltä keskustaan. 

●Siirrettävästä jakelukeskuksesta ”viimeinen maili” kuljetetaan 
sähköajoneuvoilla ja sähköavusteisilla kolmipyöräisillä 
tavarapyörillä

●Tarkoituksena on järjestää toinen, pidempi kokeilujakso, jonka 
avulla nähdään paremmin, kuinka hyvin hanke vastaa sille 
asetettuihin tavoitteisiin (melun vähentäminen, kuljetusajat ja 
täsmällisyys, CO2-päästöjen vähentäminen jne.). 

●Kokeilujakson aikana jakeluliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
arvioitiin vähentyneen 23 %.

Lisätietoja:
http://www.straightsol.eu/demonstration_B.htm



Jakelujärjestelmä
DHL City Hub (Utrecht ja Frankfurt)

● DHL:n City Hub –kokeilu käynnistetty helmikuussa 2017 
Utrechtissa ja Frankfurtissa

● City Hub on erikoisvalmisteinen peräkärry, joka toimii 
liikkuvana jakelukeskuksena. Peräkärryllä on mahdollista 
kuljettaa neljä pienkonttia. 

● Pienkontit ovat siirrettävissä pyörien perävaunuihin 
(”cubicycle”) keskusta-alueella tapahtuvan loppujakelun 
suorittamiseksi. Kontin maksimipaino on 125 kg.
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Lisätietoja:
http://www.dpdhl.com/en/media_relations/press_releases/2017/dhl_expands_green_urban_delivery_city_hub_cargo_bicycles.html

●Keskimääräinen kuljetusmatka päivässä 50 km/pyörä

●Pienkontteja käytetään myös paluukuljetuksiin.

●Hyödyt: kuljetuskilometrien vähennys, nopeus, pienemmät 
ympäristövaikutukset 

●Yksi City Hub korvaa kaksi perinteistä jakeluajoneuvoa (CO2-
säästöt yli 16 tonnia/vuosi)

●DHL käyttää jakeluliikenteessä erilaisia pyöräratkaisuja 80 eri 
kaupungissa Euroopassa (13 eri maassa).



Jakelujärjestelmä
Lähijakelukeskus (Bordeaux)
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●Vuonna 2003 Bordeaux’ssa toteutettiin erityinen 
lähijakelupaikka kaupunkikeskustan tavaran jakelua varten 
(Proximity Delivery Areas, ELP). Ratkaisu käsittää 
siirtokuormausalueen (merkityn katualueen), jossa henkilökunta 
avustaa lopullisessa jakelussa. 

●Hankkeen tavoitteena oli tehostaa Bordeaux’n keskustan 
jakeluliikennettä ja vähentää ruuhkia, melua ja päästöjä. 
Hankkeen käynnisti raitiovaunuyhteyden rakennustyö 
kaupungin keskustassa. Tällöin oli pakko kehittää uusi ratkaisu 
kaupunkikeskustan jakeluun.

●Hanke toteutettiin Bordeaux’n kauppakamarin, Bordeaux’n 
kaupunkiseudun ja kuljetusyritysten välisenä yhteistyönä. 

Lisätietoja:
http://www.yleiskaava.fi/wp-
content/uploads/2013/09/yleiskaavavisio_citylogistiikka_SITO.pdf

●Tavarat puretaan saapuvista ajoneuvoista ja ne lastataan 
työnnettäviin kärryihin, pieniin sähköajoneuvoihin tai 
polkupyöriin lopullista siirtoa varten. Tätä ratkaisua voidaan 
täydentää erilaisilla lisäarvopalveluilla (kotijakelu, lyhytaikainen 
varastointi, tavaran kokoaminen tai muu käsittely jne.). 

●Kuljetusyhtiöt ovat olleet tyytyväisiä järjestelyyn, koska se 
sujuvoittaa loppujakelua.

●Bordeaux’ssa on toteutettu kolme lähijakelupaikkaa ja hanke on 
edennyt myös muihin Ranskan kaupunkeihin (esim. Rouen). 



Teknologia
Cargohopper (Utrecht)
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●Sähkökäyttöinen ”minirekka”, jossa energialähteenä lisäksi 
aurinkopaneelit.

●Rekka koostuu vetoautosta ja sen perään kiinnitettävistä 
konteista. Yhteensä 16 metriä pitkä ja 1,25 metriä leveä 
ajoneuvo mahtuu ajamaan Utrechtin vanhan kaupungin kapeilla 
kaduilla.

●Kalustoa on täydennetty myöhemmin yksittäisestä 
perävaunusta koostuvalla sähkörekalla (kuva alhaalla oikealla)

●Utrechtin kaupunki osallistui projektiin ainoastaan konseptin 
muodostusvaiheessa, eikä muuten projektiin saatu julkista 
rahoitusta. Kaupunki mahdollisti kuitenkin ajoneuvojen ajon 
bussikaistoilla poikkeusluvan turvin.

●Uuden sähkörekan käyttöönotto rahoitettiin "Award for urban
distribution"-palkinnosta saaduilla varoilla.

Lisätietoja:
http://www.bestfact.net/wp-
content/uploads/2016/01/CL1_078_QuickInfo_Cargohopper-16Dec2015.pdf



Teknologia
Sidewalk (Vilna)
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●Liettualainen Sidewalk-niminen startup-yritys on kehittänyt 
robotin, jonka avulla voidaan hoitaa lyhyitä kuljetuksia ilman 
kuljettajaa. 

●Sidewalk pystyy kuljettamaan enimmillään 20 kg kuljetuksia 10 
km säteellä. Yhdellä latauksella robotti toimii noin 7 tuntia. 

●Yrityksen mukaan yksi robotti voi kuljettaa päivässä jopa 300 
lähetystä.

●Robotti ei ole vielä saanut toimintalupaa, mutta sitä on  testattu 
Vilnassa. Robottia on testattu yhteistyössä mm. kahviloiden ja 
ravintoloiden sekä kukkakauppojen kanssa. Kokeilutoimintaan 
on saatu Vilnan kaupunginjohtajan lupa. 

●Yritys tekee yhteistyötä DHL:n kanssa

Lisätietoja:
http://sidewalkdelivery.co/
http://www.digitoday.fi/tiede-ja-teknologia/2015/11/11/korvaako-tama-robotti-postimiehen/201514830/66



Teknologia
Wolt robottilähetti (Tallinna)
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●Suomalainen start up –yritys, joka tekee yhteistyötä 
robotiikkaan erikoistuneen Starship Technologies -nimisen 
yrityksen kanssa.

●Kesällä 2016 käynnistetyssä kokeilussa, robottilähetti kuljettaa 
ravintolaruokaa yksityisasiakkaille Tallinnassa. Robotti kuljettaa 
ruokaa ravintoloista asiakkaalle ja Woltin järjestelmä toimii 
tilausten välityspalveluna. Asiakas saa koodin, jolla robotti 
aukeaa.

●Testivaiheessa robotti kulkee ihmisen valvonnassa.

●Robotti kulkee jalkakäytävillä ja on suunniteltu niin, etteivät 
esim. reunatuet aiheuta sille ongelmia.

●Robotin toimintasäde on 1,5 kilomeriä.

Lisätietoja:
http://www.hs.fi/talous/art-2000004884569.html
http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/suomalaisfirma-kokeilee-ravintolaruoan-kotiinkuljetusta-roboteilla-6602760



Teknologia
Amazon PrimeAir (Yhdysvallat)
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●Amazon on kehittänyt drone-lennokin, jonka avulla se voisi 
kuljettaa verkkokaupan tilauksia jopa puolessa tunnissa 
suoraan asiakkaalle.

●Lennokki pystyisi kuljettamaan enimmillään 2,3kg painavia 
paketteja. Suurin osa Amazonin toimittamista tuotteista on 
painoltaan lennokille sopivia.

●Lennokin akku riittää noin 16 km:n lentomatkaan yhdellä 
latauksella.

●Lennokki lentäisi 60-120 m korkeudessa. Nykyinen 
lainsäädäntö Yhdysvalloissa ei kuitenkaan vielä salli lennokkien 
käyttöä kuljetuksissa. 

• Amazonin vision mukaan ilmatila voitaisiin 
tulevaisuudessa jakaa siten, että lennokit saisivat lentää 
alle 120 metrin korkeudella ja matkustajaliikenne yli 150 
metrin korkeudella.

Lisätietoja:
http://www.iltalehti.fi/digi/2016011920981189_du.shtml
http://www.digitalspy.com/tech/feature/a775701/9-things-you-need-to-know-about-the-amazon-prime-air-drone-delivery-service/



Teknologia
Citylog EMF (Itävalta)
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●Uudenlainen, sähköllä toimiva ajoneuvo, joka koostuu 
automatisoidusta vetoautosta ja sen perään kiinnitettävistä 
trailereista.

●Trailerit voidaan irrottaa nopeasti ja esimerkiksi jättää yhteen 
kohteeseen purettavaksi ja poimia tyhjä traileri mukaan 
paluumatkalla.

●Citylog EMF:n käyttöä on testattu Itävallassa Klagenfurtissa

●Kalusto soveltuu sekä tavaran että henkilöiden kuljetukseen.

Lisätietoja:
http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_089_QuickInfo_CitylogEMF-16Dec2015.pdf



Teknologia
A2B biokaasu- ja sähköautot (Helsinki)
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●Suomalainen jakeluyritys, jonka tavoitteena on täysin 
päästöttömät kuljetukset

●Kalustona 28 kotimaisella biokaasulla toimivaa paketti- ja kuorma-
autoa sekä kaksi sähköautoa. Sähköautot ladataan tuulivoimalla 
tuotetulla sähköllä.

●Kalustona myös polkupyöriä, joilla kuljettavat mm. kirjelähetyksiä

●Yrityksen toiminta-alueena on pääkaupunkiseudun lisäksi muu 
Etelä-Suomi.

●Erikoistunut lähettipalveluiden ohella elintarvikekuljetuksiin. 
Suurimpiin asiakkaisiin kuuluvat mm. Kesko ja Gigantti

Lisätietoja: http://www.a2b.fi/



Strategia
Messukeskuksen logistiikan 
varausjärjestelmä (Basel)
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●Baselin messukeskus sijaitsee kaupungin keskustassa. 
Pysäköintimahdollisuudet ovat rajalliset, minkä lisäksi kapeat 
kadut vaikeuttavat kuorma-autojen saapumista alueelle.

●Ruuhkia helpottamaan kehitettiin kuljetusajan 
varausjärjestelmä, joka on pakollinen kaikille messualueelle 
saapuville kuljetuksille. Varauksen tekeminen on maksutonta.

Lisätietoja:
http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_001_QuickInfo_MesseBasel-16Dec2015.pdf

●”Check point”, johon kuljettajien tulee rekisteröityä, sijaitsee 
noin 15 minuutin päässä messukeskuksesta.

●Kun jokainen kuljetus saapuu tiettynä, etukäteen varattuna 
ajankohtana, vältytään pullonkauloilta.
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Pilottikonseptin muodostus



Pilottihankkeen tavoitteet
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Pilottihankkeelle asetetut keskeiset tavoitteet ja lähtökohdat ovat:

●Liiketaloudellinen kannattavuus saavutetaan pilotissa 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

●Hankkeen toteuttaminen vaatii yrityksiltä vain hyvin pieniä 
alkuinvestointeja (matala investointikynnys).

●Hanke ei vaadi julkisia investointeja.

●Liikenneinfrastruktuurin tai toimitilojen muutostöille ei ole tarvetta tai 
tarve on vähäinen.

●Jakeluratkaisun toimintamalli on operatiivisesti riittävän toimiva ja 
tehokas, jotta viivästyksiä tapahdu juurikaan.

●Pilottiratkaisut soveltuvat kevyellä kalustolla kuljettavissa oleville 
tavaroille (esim. paketit).

●Turun satama-alue kytketään mahdollisuuksien mukaan osaksi 
pilottihanketta.

●Kartoitetaan potentiaalisia kuljetusasiakkaita ja kuljetusyrityksiä 
pilottihankkeen toteuttamisedellytysten parantamiseksi.

Pilottihankkeella tavoitellaan muun muassa seuraavia hyötyjä:

●Saavutetaan hyvä palvelutaso kaupunkijakelun loppuasiakkaille.

●Raskas jakeluliikenne vähenee keskustassa.

●Raskaan liikenteen aiheuttamat negatiiviset ympäristövaikutukset 
(päästöt, melu jne.) vähenevät, ja kaupunkiympäristön viihtyisyys 
kasvaa. 

●Liikenneturvallisuus paranee.

●Jakelukuljettajien työolot ja työhyvinvointi paranee sekä 
jakelukuljettajan ammatin houkuttelevuus kasvaa nuorten parissa.



Pilottikonseptin muodostaminen
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Tämän työn tavoitteena oli muodostaa ehdotus Turussa 
toteutettavasta pilottihankkeesta. Pilottikonseptin lähtökohdat 
määritettiin kansainvälisten esimerkkien, kuljetusalan 
asiantuntijoiden kanssa toteutettujen haastatteluiden, 
asiantuntijatyöpajan sekä ohjausryhmässä käydyn keskustelun 
pohjalta.

Kansainvälisistä esimerkeistä valittiin potentiaalisimmin Turkuun 
sopivat hankkeet, joiden perusteella laadittiin alustavat 
konseptiluonnokset. Konseptiluonnoksia arvioitiin ja työstettiin 
eteenpäin yhdessä kuljetusalan asiantuntijoiden kanssa 
haastatteluiden ja työpajan yhteydessä.

Asiantuntijahaastattelut

Työssä haastateltiin seuraavien kuljetusalan yritysten edustajia: 
Wolt, Esaway, Green Courier (Vihreäkuriiri), Matkahuolto ja Posti.

Haastattelut toteutettiin joulukuun 2016 aikana. Haastatteluiden 
tavoitteena oli selvittää, millaisia kevyitä jakeluratkaisuja yritykset 
käyttävät nykyisin ja missä he näkevät potentiaalia 
tulevaisuudessa Turun seudulla. Haastateltavilta kysyttiin myös, 
mitä edellytyksiä ja rajoituksia heidän mielestään kevyillä 
jakeluratkaisuilla on esimerkiksi asiakastiheyteen, kustannuksiin 
tai toiminta-alueeseen liittyen.

Lisäksi keskusteltiin mahdollisen pilottihankkeen edellytyksistä ja 
kuultiin ajatuksia alustavista konseptiluonnoksista. 
Konseptiluonnoksia tarkennettiin käytyjen keskustelujen pohjalta.



Keskeisiä havaintoja haastatteluista
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Asiantuntijahaastatteluissa saatiin selkeä kuva kunkin yrityksen 
toiminnasta citylogistiikan toimialalla Turun seudulla. Yritykset 
kokivat logistiikan ja jakeluliikenteen olevan vahvasti kilpailtu ala, 
jossa kustakin kuljetuksesta saatava voitto on suhteellisen pientä. 
Osa yrityksistä oli kokeillut kevyitä ratkaisuja kaupunkialueen 
kuljetuksissa, mutta pitivät niiden käyttöä päivittäisessä 
toiminnassa haastavana. Niissä kuitenkin nähtiin potentiaalia, 
mikäli kevyellä kalustolla kuljetukseen sopivan tavaran 
tavaravirrat olisivat tarpeeksi suuret.

Asiantuntijoille esiteltiin toimintamalliluonnos (kuva oikealla), 
jossa kaupungin laidalla sijaitseva jakelukeskus ja 
kantakaupunkialueella sijaitsevat lähijakeluasemat olisivat joko 
yhteiskäytössä tai kunkin yrityksen omia. Yhteistoimintaan 
perustuvaa jakelukeskusta pidettiin selvästi potentiaalisimpana 
ratkaisuna, ja kiinnostusta yhteistyöhön löytyi sekä suurien että 
pienempien toimijoiden parissa. Positiivisina vaikutuksina 
pidettiin:
●pienten yritysten mahdollisuutta kehittää liiketoimintaa 

yhteistyössä,
●suurille toimijoille syntyvää luontevaa yhteistyökanavaa 

pienempien toimijoiden kanssa sekä 
●mahdollisuutta kehittää ja testata uusia toimintamalleja.

Yhteiskäyttöistä lähijakelukeskusta pidettiin myös kiinnostavana, 
mutta se vaatii selvät pelisäännöt yritysten välille ja erillisen 
jakelukeskusoperaattorin (ulkopuolinen toimija, keskuksessa yksi 
tai useampia jakeluyrityksiä).

Potentiaalisena jakelukalustona nähtiin erityisesti perinteiset 
polkupyörät, tavarapyörät, mopot/skootterit, erilaiset jakelukärryt 
ja sähköä tai biokaasua käyttävä ajoneuvokalusto.



Työpaja
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Työpaja järjestettiin Turussa tiistaina 24.1.2017, ja siihen 
osallistui 32 henkilöä. Työpajassa oli viranomaistahojen lisäksi 
edustettuina useita kuljetusalan suuria ja pieniä yrityksiä, 
kuljetusalan järjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla sidosryhmien mielipiteitä siitä, 
millainen kevyen citylogistiikan pilottihanke sopisi Turkuun. 
Selvityksen lähtötietojen ja työpajatulosten pohjalta muodostettiin 
alustava kuvaus Turussa pilotoitavasta jakeluliikenteen 
konseptista. Lisäksi keskusteltiin kokeiluhankkeiden mahdollisista 
rahoituskanavista.

Työpajassa keskusteltiin ryhmissä vapaamuotoisesti 
pilottihankkeen edellytyksistä. Tavoitteena oli vastata mm. 
seuraaviin kysymyksiin:

• Millainen kuljetusketjun tulisi olla, jotta loppujakelua 
voidaan hoitaa kevyellä kalustolla?

• Voisiko kaupungin laidalla sijaitseva 
terminaali/jakelukeskus, lähijakeluasema tai runkokuljetus 
näiden välillä olla yhteiskäyttöinen?

• Tarvitaanko yksi vai useampi lähijakeluasemia keskusta-
alueelle? 

• Mitä ominaisuuksia lähijakeluasemalta vaaditaan? 
• Millaisella kalustolla viimeinen maili kannattaisi kuljettaa?
• Mikä voisi olla pilotin toiminta-alue?
• Mikä viranomaistahojen rooli tulisi olla?
• Millaisille asiakasryhmille pilottihanke tulisi suunnata?



Työpaja: nostoja ryhmäkeskusteluista
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Työpajassa keskusteltuja, pilottihankkeeseen liittyviä asioita 
esitellään tarkemmin pilottihankkeen kuvaus -luvussa (dia 37 
alkaen. Seuraavassa on nostettu esiin muutamia keskeisiä 
asioita työpajan keskusteluista:

●Osa suurista ja pienemmistä kuljetusalan yrityksistä osoittivat 
kiinnostusta osallistua pilotin tarkempaan suunnitteluun ja sen 
toteutukseen.

●Suuremmat kuljetusyritykset olisivat valmiita keskustelemaan 
loppujakelun ulkoistamisesta alihankkijalle.

●Investoinnit on jo tehty olemassa oleviin jakelukeskuksiin eikä 
niitä ole järkevää kytkeä osaksi pilottia. Yhteiskäyttöisten 
jakelukeskusten/terminaalien perustamista ei nähty järkevänä 
eikä kustannustehokkaana vaihtoehtona. 

●Yhteiskäyttöinen lähijakeluasema sen sijaan herätti runsaasti 
kiinnostusta. Osa suuremmista yrityksistä näki hyötyvänsä 
merkittävästi keskustaan perustettavasta yhteiskäyttöisestä 
lähijakeluasemasta.

●Yhtenä tärkeimpänä reunaehtona nähtiin riippumattoman 
toimijan mukanaolo jakeluaseman operoinnissa ja loppujakelun 
suorittamisessa.

●Pilotille tulisi määrittää rajattu alue, jolloin voidaan arvioida 
kannattavuutta pienemmässä mittakaavassa. Myöhemmin 
toiminta-aluetta on mahdollista laajentaa mikäli se nähdään 
perusteltuna.
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Pilottihankkeen kuvaus



Pilottihankkeen lähtökohtia
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Pilottihankkeen kuvausta on tavoitteena hyödyntää pilottiin 
osallistuvien yritysten etsimisessä kevään 2017 aikana. 
Pilottihankkeesta kiinnostuneiden tahojen löytyessä, laaditaan 
lopullinen toteutussuunnitelma ja siihen liittyvät sopimukset 
yritysvetoisesti. Turun kaupunki vastaa keskustelun 
käynnistämisestä. Yritysten omilla tavoitteilla ja toiveilla halutaan 
pitää suuri painoarvo toimintamallin muodostamisessa. 
Toteutussuunnitelman laadintavaiheessa pilottikonseptin esitystä 
tarkennetaan mukana olevien tahojen toiveiden mukaisesti. 

Asiantuntijahaastatteluiden, työpajan sekä ohjausryhmässä käytyjen 
keskusteluiden pohjalta todettiin, että yhteiskäyttöinen 
lähijakeluasema olisi potentiaalinen toimintamalli Turussa. Uuteen,
yhteiskäyttöiseen ja suureen esim. kaupungin laitamilla sijaitsevaan 
yhteislastauskeskukseen ei nähty tarvetta eikä siihen ole järkevää 
investoida. Runkokuljetusten yhdistely eri jakelukeskuksista on 
myös haastavaa, koska yritysten omat jakelukeskukset sijaitsevat 
kaukana toisistaan. Tämä yhdistely toisi lisäkustannuksia ja 
pidentäisi toimitusaikaa.

Yhteiskäyttöinen lähijakeluasema vaatii yrityksiltä yhteisen 
tahtotilan. Ulkopuolisen ja puolueettoman toimijan tulee operoida 
toimintaa. Yritysten liikesalaisuudet ja asiakastiedot tulee pysyä 
salassa ja tietoturvallisuudesta tulee huolehtia. 

Brändikysymykset eli se, minkä yrityksen brändi näkyy loppuasiakkaalle, 
koettiin tärkeäksi asiaksi ja se saattaa olla yksi haaste 
yhteiskäyttöisyydelle. Toinen haaste on jokaisen yrityksen vastuu 
toimituksesta ja tavarasta omalle asiakkaalleen. Tämä vaikuttaa mm. 
tavaroiden säilytysmahdollisuuteen yhteiskäyttöisissä tiloissa.

Yhteiskäyttöisen lähijakeluaseman lisäksi kuljetuskalusto voisi olla 
yhteiskäyttöistä. Kiiretilanteissa yritykset voivat joutua käyttämään myös 
omaa kalustoa. Työpajassa keskusteltiin siitä, voiko yksi yritys hyödyntää 
yhteiskäyttöön tarkoitettua kuljetuskalustoa omiin tarpeisiinsa silloin, kun 
kalusto on tyhjillään. Tämä on mahdollista järjestää sopimusten kautta. 
Myös lainsäädännölliset esteet, kuten liikennöintilupia koskevat asiat 
tulee ratkaista ja varmistaa, ettei yhteiskäyttöisyydestä koidu yrityksille 
ylimääräisiä lisäkustannuksia. Lähijakeluasema voisi tuottaa myös 
erilaisia toimituksiin liittyviä lisäarvopalveluja.

Yhteiskäyttöisyyden lisäksi potentiaalia voisi olla kuljetusten 
yhdistämisessä. Tämä oli käynyt ilmi myös aiemmin Turussa tehdyssä, 
lähiruokakuljetuksia koskevassa selvityksessä. Myös muilla 
jakeluliikenteeseen kohdistettavilla rinnakkaistoimenpiteillä, kuten 
jakeluruuduilla ja niiden varausjärjestelmällä olisi mahdollista helpottaa 
citylogistiikan ongelmia kantakaupungissa. 

Pilottihankkeessa potentiaalisin kuljetettava tavaralaji olisivat 
pakettikuljetukset. Lisäpotentiaalia voidaan saada kaupungista lähtevän 
tavaran kuljetuksista, paluulogistiikasta ja kierrätyksestä.



Pilottihankkeen mahdollisuudet, 
uhat ja reunaehdot
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Mahdollisuudet
• Jakeluruudut ja niiden varausjärjestelmä
• Konttien käyttö lähijakeluasemana
• Lähtevän tavaran kuljetuspotentiaali
• Pakettikuljetusten potentiaali
• Kaluston yhteiskäyttö ja kuljetusten 

yhdistäminen
• Asiakkaiden arvostus vähäpäästöisempää 

kuljetusta kohtaan: positiivinen 
julkisuuskuva

Uhat
• Brändikysymykset
• Vastuu palvelun laadun pettämisestä 

(yhteiskäyttöisyyteen perustuva toiminta)
• Yritysten halu ottaa pilottihankkeen tuoma 

taloudellinen riski
• Yhteiskäyttöisyyden kannattavuus ja 

lainsäädännön tuomat esteet
• Jos yhteiskäyttökalusto on tyhjillään, ei yksi 

yritys voi hyödyntää sitä muihin tarpeisiin

Reunaehdot
• Jakelukeskusoperaattorin tulee olla puolueeton toimija, joka palvelee kaikkia kuljetusyrityksiä 

samoista lähtökohdista sopimusten mukaisesti.
• Asiakas- ja liikesalaisuudet on kyettävä säilyttämään yhteistoiminnasta huolimatta.
• Suurten kuljetusyritysten (mm. Matkahuolto ja Posti) rooli Turun keskusta-alueen kuljetuksissa 

on merkittävä. Siksi näiden toimijoiden osallistuminen pilottiin on ensiarvoisen tärkeää.
• Järjestelmän toimivuuden ja kannattavuuden varmistamiseksi tarvitaan riittävä volyymi pientä 

kappaletavaraa.
• Jotta yhteiskäyttöisyys olisi mahdollista, tulee yrityksillä olla yhteinen tahtotila ja toiminta 

perustua selkeisiin ja kaikkien hyväksymiin pelisääntöihin.



Pilottihankkeen toimintamalli
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●Pilottihankkeessa lähijakeluasema on yhteiskäyttöinen. 
Lähijakeluasemana voi toimia aluksi kontti tai muu nopeasti 
käyttöönotettava tila. Myöhemmin voidaan etsiä 
infrastruktuuriltaan laajempia ja paremmin toimintaan soveltuvia 
tiloja tai tontti, jolle tilat rakennetaan. Lähijakeluaseman sijainti 
on kantakaupungissa, mutta ei välttämättä aivan 
ydinkeskustassa. Se voi sijaita esimerkiksi jakelualueen reuna-
alueella. Asema on auki ympäri vuorokauden.

●Tavara kuljetetaan runkokuljetuksina lähijakeluasemalle, josta 
se jaetaan kevyellä jakelukalustolla kantakaupungin 
pilottialueelle. Alue määritetään pilotin tarkemman suunnittelun 
yhteydessä. Tavaran tulee olla pientä, kevyen kaluston 
käyttöön soveltuvaa. Esimerkiksi paketti- ja kirjelähetykset 
soveltuvat pilottiin hyvin.

●Lähijakeluaseman toimintaa operoi ulkopuolinen ja puolueeton 
toimija. Toimija palvelee tasapuolisesti kaikkia 
lähijakeluasemalla toimivia yrityksiä sopimusten mukaisesti. 
Lähijakeluaseman operaattori voi vastata kuljetusten 
järjestelyistä, tietoturvasta, tietojärjestelmästä jne. siten, että 
asemaa voivat käyttää kaikki halukkaat kuljetusyritykset. 
Loppujakelun voi hoitaa yksi tai useampi pienempi 
kuljetusyritys. Loppujakelun voi hoitaa myös lähijakeluaseman 
operaattori puolueettomana toimijana. 

●Yritysten välille on laadittava selkeät pelisäännöt siihen, 
saavatko yritysten logot näkyä asiakkaalle vai tehdäänkö 
loppujakelu neutraalisti ilman näkyvää brändiä. 

●Lähijakeluasemana voi pilotin alkuvaiheessa toimia esimerkiksi 
kontti. Lähijakeluasemalla toiminnan tulee olla valvottua, sillä 
kuljetusyritykset ovat vastuussa toimituksista ja tavarasta 
asiakkailleen. Mikäli lähijakeluasemalla ei ole operaattoria 
(esim. kontit pilotin alkuvaiheessa), voidaan konttiin osoittaa eri 
yritysten käyttöön omia lukittuja laatikostoja tai vaihtoehtoisesti 
jokaiselle yritykselle oma kontti. Lähijakeluasemasijainteja voi 
olla yksi tai useampia riippuen pilottiin osallistuvien yritysten 
määrästä ja siitä, tarvitaanko kullekin yritykselle oma konttinsa.

●Loppujakelussa suurin lähijakeluasemalta lähtevä ajoneuvo on 
pakettiauto. Suurin osa jakelusta toteutetaan kuitenkin 
kevyemmällä kalustolla, kuten polkupyörillä, tavarapyörillä, 
skoottereilla tai jakelukärryillä.

●Liitännäistoimenpiteenä voidaan pohtia jakeluruutujen 
varausjärjestelmän toteuttamista ja muita mahdollisia kevyitä 
logistiikkaratkaisuja edistäviä pieniä toimenpiteitä. Laajempana 
toimenpiteenä voisi pohtia laajemman citylogistiikan tietoalustan 
tarvetta ja sisältöä.

●Liiketoimintamalli, aluerajaus  ja tarkempi pilottikonsepti 
täsmennetään kun pilottiin osallistuvat yritykset, niiden 
lukumäärä sekä jakelualueet ovat varmistuneet. 
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n = Lähijakeluasema 
(määrä voi olla yksi tai 
useampi)

= Turun kantakaupunki / jakelualue

Yritys 1

= Yritysten 
terminaalit

Yritys 2

Yritys 3

2

1
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Edellä kuvattu pilottihankkeen kuvaus on muodostettu yhteenvetona 
projektin tuloksista. Tunnistettuja jatkotoimenpiteitä pilotin 
toteutussuunnittelussa ovat:

1. Pilottihankkeen eteenpäin vienti (käynnistysvastuu: Turun 
kaupunki ja Liikennevirasto, yritykset tiiviisti mukana)

• Jatketaan keskustelua toimitamallista ja järjestetään 
jatkotyöpaja kiinnostuneiden yritysten vahvistamiseksi.

• Määritellään pilotin maantieteellinen toiminta-alue ja kesto. 
Määritellään väliarvioinnin aikataulu. Väliarvioinneissa 
arvioidaan tuloksia eri näkökulmista.

• Suunnitellaan ja lyödään lukkoon pilotin toimintakonsepti ja 
toteuttamisohjelma aikatauluineen. Määritellään kunkin 
yrityksen ja toimijan rooli ja vastuut eri vaiheissa ja 
toimintakonseptissa.

• Tehdään tarvittavat sopimukset ja mahdolliset 
yritysjärjestelyt (esimerkiksi jos tarvitaan yhteisomisteinen 
yritys). Laaditaan yleiset pelisäännöt käytännön toimintaan.

• Toteutetaan fyysiset, infrastruktuuriin ja operointiin liittyvät 
järjestelyt. Lyödään lukkoon käytettävä kalusto, 
modifioidaan kontit ja sijoitetaan ne. Lähijakeluasemana voi 
toimia myös olemassa oleva fyysinen tila, joka valitaan 
tässä vaiheessa. 

2. Pilottihankeen toteuttaminen (päävastuu: osallistuvat yritykset, 
Turun kaupunki apuna)

• Käynnistetään ja toteutetaan pilotti laaditun 
toteutussuunnitelman mukaan.

• Suoritetaan hankkeen väliarvioinnit suunnitelman 
mukaisesti.

• Raportoidaan väliarvioinnit pilotin aikana ja pilotointiajan 
päätyttyä tehdään arvioinneista kokoava raportti. ”Pilotti” 
jatkuu pilottiajan päätyttyä normaalina liiketoimintana jos 
hanke osoittautuu kannattavaksi ja yritykset haluavat jatkaa 
toimintaa.

3. Citylogistiikan digitaalisen tietoalustan tarveselvitys (vastuu: 
Liikennevirasto ja Turun kaupunki)

• Selvitetään yrityksiltä ja toimijoilta citylogistiikan tietoalustan 
tarvetta ja toiveita sen sisällöstä ja toiminnoista.

• Laaditaan alustava kuvaus digitaalisesta tietoalustasta ja 
sen toteuttamismahdollisuuksista.

Pilotin suunnittelun, toteutuksen ja seurannan jatkotoimenpiteet on 
kuvattu myös sivun 42 kaaviossa.
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